
Zápis z 2. schůze Výboru pro místní části

Účel jednání: Schůze Výboru pro místní části

Datum jednání: Čtvrtek 19. března 2015 od 16,00 hodin v zasedací místnosti 
Smetanova (průjezd)

Datum příštího jednání:
Čtvrtek 16. dubna 2015 od 16,00 hodin v zasedací místnosti 

Smetanova (průjezd)

Místo jednání: zasedací místnost rady

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ

Radek Pospíšilík předseda

Jiří Draška MČ Předmostí

Dana Svobodová MČ Lověšice

Jolana Čechová MČ Kozlovice

Radomil Lepič MČ Újezdec 

Bohumír Střelec MČ Čekyně

Aleš Vohnický MČ Henčlov

Vendula Hluzinová MČ Lýsky

Josef Venský MČ Popovice

Tomáš Přikryl MČ Vinary

Ludmila Landsmannová MČ Žeravice 

Miloslav Šváček MČ Penčice

Omluveni: Pavel Ježík - MČ Dluhonice

Hosté:
Pavel Košutek – náměstek primátora
Zdeněk Vojtášek – vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů

Zapsal: Daniela Novotná

Celkem členů výboru: 13. Výbor je usnášeníschopný, přítomno 11 lidí (chybí pan Ježík, 
paní Hluzinová), z toho 11 s právem hlasovat. Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů. 

Navrhovaný program:

Navrhovaný program:
1. Úvod
2. Představení nového člena výboru, p. Ježíka z Dluhonic
3. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání



4. Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze
a. výstup z pracovní skupiny VPRID a našeho výboru
b. seznam, tabulka investičních akcí za jednotlivé místní části, označení těch, kde 

je projektová dokumentace a stavební povolení, platné, prošlé (tabulka byla
členům rozeslána v pondělí 16. 3. 2015)

c. kontrola návrhu usnesení, vyjádření finančního odboru k ušetřeným finančním
prostředkům a k jejich převodu do roku 2015

d. připomínky k úpravě vyhlášky na změny sazeb za pronájmy, hodinové sazby, 
např. za cvičení

e. z bodu různé, p. Venský hřiště, p. Ježík institut účastníka správního řízení, p. 
Vojtášek - znát stanovisko vnitřní zprávy k začlenění do vnitřního předpisu 
účasti zástupce MČ k zakázkám

5. Aktuální informace k projektu kanalizace pro Penčice a Čekyni, pozvat pana náměstka
Košutka

6. Vstup jednotlivých zastupitelů, hostů.
7. Různé, diskuse
8. Závěr

1. Úvod a představení  hostů.
Odhlasování možnosti účasti a vystupování hostů – náměstek P. Košutek, vedoucí 
odboru Z. Vojtášek.
Hlasování – možnost účasti  a vystupování hostů – odsouhlaseno 11 hlasy. 

2. Odhlasování, příp. doplnění programu jednání. Program nebyl doplněn ani 
pozměněn. Hlasování – program – odsouhlasen 11 hlasy. 

3. Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze:
a) Výstup z pracovní skupiny VPRID a našeho výboru
Informace předsedy o průběhu jednání, všichni v podkladech obdrželi zápis z tohoto 
jednání. Projednání zápisu z této pracovní skupiny.
Registr investic v jednotlivých místních částech je třeba aktualizovat. Dále se s ním 
bude pracovat. 
Prvotní podnět na realizaci zakázky by měl jít z místní části. Místní výbor by měl být 
u projektu od počátku, aby se co nejvíce eliminovaly problémy již v projektu. Měla by 
být možnost (ne povinnost), aby měly místní části ve výběrové komisi svého člena. 
Možnost účasti na kontrolních dnech. 
Bude vyspecifikován návrh do vnitřního předpisu – bude dohodnuta schůzka za účasti 
předsedy Pospíšilíka, Ing. Střelce, Ing. Drašky, Bc. Kalincové
Diskuse k účasti zástupců místních výborů na veřejných zakázkách – neměla by to 
být povinnost, ale možnost. Je třeba stanovit typ zakázky – např. stavební zakázky, 
projekční činnost, nebo limitovat částkou (např. pokud se bude jednat o peníze 
vyčleněné pro rozhodování místní části – 20 tis. Kč, z rozpočtu města - 50 tis. Kč). 
Závěr: Předseda svolá pracovní schůzku za účasti předsedy Pospíšilíka, Ing. 
Střelce, Ing. Drašky, Bc. Kalincové, na které bude vyspecifikován návrh do 
vnitřního předpisu. 
Bez připomínek.

b) Seznam, tabulka investičních akcí za jednotlivé místní části.



Předány všem přítomným katastrální mapy, včetně CD. První mapa má sloužit jako 
podklad pro rozvojové úvahy místní části. Ing. Saňka je ochoten připravit případně na 
základě předchozí dohody další doplnění podrobností do mapového podkladu.
Další mapa znázorňuje zejména zastavěnou část – může sloužit jako podklad k určení 
umístění veřejného osvětlení, stromů, … při řešení problémů v místní části. 
Další mapa s inženýrskými sítěmi se zpracovává a členové ji obdrží na příštím jednání.  
P. Ježík má mapy k vyzvednutí na Kanceláři primátora.

Předseda navrhuje, aby v místních částech přemýšleli o tom, jak by se mohly místní 
části celkově rozvíjet, co by se v nich mohlo změnit, upravit, co se navrhne 
k financování… místní části nejsou jen opravy komunikací a cest. Byla diskutována 
problematika výše rozpočtu, problematika zapojení lidí, obnovení soužití a zájmu o 
obec…

Diskuse k problematice komunikace ve věci zápisů a evidence úkolů. Promyslet 
možnost koncepčního řešení. S odbory prostřednictvím zápisu řešit provozní 
záležitosti. Investiční a zásadnější akce by měly být řešeny přes zastupitelstvo.

Návrh Ing. Střelce, aby byl přizván na příští jednání přizván vedoucí odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí dr. Juliš, aby vysvětlil požadavky stavebního 
úřadu při vyřizování povolení. Dle jeho názoru požadavky stavebního úřadu zpomalují 
přípravu akcí. Závěr: Předseda k tomuto návrhu přihlédne při sestavování 
programu příštího jednání výboru. 

c) kontrola návrhu usnesení, vyjádření finančního odboru k ušetřeným finančním
prostředkům a k jejich převodu do roku 2015. 
Tento požadavek byl zapracován do návrhu pro zasedání zastupitelstva. 

d) připomínky k úpravě vyhlášky na změny sazeb za pronájmy, hodinové sazby, např. 
za cvičení

K tomuto tématu proběhla rozsáhlá diskuse, byly zvažovány různé možnosti 
zavedení hodinových sazeb, zvažoval se dopad případného zvýšení či snížení sazby 
na společenský život v jednotlivých místních částech. 
Z diskuse vyplynulo, že by sazby měly být stejné ve všech místních částech. Mgr. 
Vojtášek vysvětlil, že bylo snahou, aby výše poplatku odrážela velikost místnosti či 
objektu.
Hovořilo se o spolkovém životě, pokud se nejedná o nahodilou činnost 
(nepravidelná ojedinělá setkání), ale o pravidelnou činnost spolku – mělo by být 
řešeno jako klasická soustavná činnost, tedy prostřednictvím nájemní smlouvy či 
výpůjčky. Žádost o uzavření nájemní smlouvy nebo výpůjčky mohou organizace a 
spolky předkládat přes odbor správy majetku a komunálních služeb, který zajistí 
projednání v Radě města Přerova. 
Co se týče aktivit místního výboru – tyto aktivity nejsou zpoplatněny (např. pokud 
místní výbor organizuje svou schůzi nebo setkání s občany, posezení seniorů apod.)
Otevřena byla i problematika velkého úklidu – provádí si v jednotlivých místních 
částech sami, je možné z finančních prostředků vyčleněných na provoz požádat o 
pořízení čisticích prostředků.
Ve Vinarech by uvítali i hodinovou sazbu - bude řešeno individuálně



Z diskuse vyplynuly následující návrhy, o nichž dal předsedající hlasovat, přítomno 
12 členů:

Usnesení č.: VMČ/2/4/2015
Výbor pro místní části navrhuje zvýšení poplatku za využívání úřadoven zvýšit 
na částku 500,-- Kč/den.
Hlasování – pro 5, proti 6, zdržel se 1
Návrh nebyl přijat. 

Usnesení č.: VMČ/2/5/2015
Výbor pro místní části navrhuje, aby sazby nebyly měněny.
Hlasování – pro 6, zdržel se 6
Návrh nebyl přijat. 

5. Aktuální informace k projektu kanalizace pro Penčice a Čekyni – informaci 
poskytl náměstek Košutek. Informoval o sdělení ředitele společnosti Vodovody a 
kanalizace Přerov, dopis ve věci koncepčního řešení byl předán v kopii předsedům 
místních výborů. 

Předseda MČ Čekyně Střelec – jak bylo naloženo s připomínkami k projektové 
dokumentaci kanalizace, dokumentaci k ÚŘ již byla zpracována. Náměstek Košutek –
má dojít k revizi zpracovaných dokumentací, aby mohlo být rozhodnuto, zda jsou 
využitelné. 
Dále se diskutoval problém plánovaných oprav chodníků a silnic v dotčených místních 
částech, bylo by neekonomické opravit cestu, která by v brzké době byla zničena 
stavbou kanalizace. Náměstek Košutek uvedl, že budou-li získány dotační peníze, 
mohla by být výstavba kanalizace zahájena zhruba v horizontu 5 let.
Investorem bude VaK Přerov. Pokud potřebují dotčené místní části zjistit, zda se 
uvažuje o trase kanalizace v komunikacích, které mají v plánu opravit, je třeba, aby 
v zápise z jednání místního výboru upřesnili, o jaký úsek komunikace přesně se jedná. 
Následně může Magistrát vznést dotaz na VaK. 

Náměstek Košutek informoval přítomné ve věci uzavírky – z Přerova do Henčlova se 
dostanou normálně, v opačném směru – povolenky. 

6. Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností

Náměstek Košutek představil návrh, uvedl základní návrhy na úpravu. V diskusi 
zazněla řada názorů a připomínek, a to zejména:
 doplnit upřesnění v čl. 6 - termín předložení žádosti o povolení výjimky, kdo bude 

žádat, když pořadatelem je místní výbor
 co je to hlučný projev
 proč by měla být omezována možnost pořádat hody a podobné oslavy v místních 

částech, kde je zvykem, že takové akce končí ve 2 hodiny po půlnoci



 doplnit výjimky pro místní části na pravidelně se opakující akce typu hody, a to do 
2.00 hodin v noci, max. 5 akcí ročně, s povinností nahlásit konání s 1- 2 měsíčním 
předstihem

 pro místní části je nesmyslné omezovat práce se sekačkou v ranních hodinách 
 není spravedlivé, že za problémy v některých lokalitách jsou trestáni všichni
 zda bude tato vyhláška platit i pro organizátory motorkářských akcí v Čekyni

Předseda uvedl problémy, které opakovaně mají lidé v Kozlovicích, bydlící v blízkosti 
sportovního areálu, na kterém se konají nejrůznější akce velmi často. Považuje za 
vhodné, aby se ve výboru dokázali podívat i na problémy občanů jiných částí. Diskuse 
k problematice. 

Z diskuse vyplynuly následující návrhy, o nichž dal předsedající hlasovat, přítomno 
10 členů:

Usnesení č.: VMČ/2/6/2015
Výbor pro místní části navrhuje vypustit z návrhu obecně závazné vyhlášky o 
ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v článku 4 odst. a)
Hlasování – pro 9, zdržel se 1
Návrh byl přijat. 

Usnesení č.: VMČ/2/7/2015
Výbor pro místní části navrhuje změnit v návrhu obecně závazné vyhlášky o 
ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v článku 4:
odst. b) text v době od 6.00 do 9.00 hodin na od 6.00 do 8.00 hodin, 
odst. c) text v době od 6.00 do 9.00 hodin na od 6.00 do 8.00 hodin
Hlasování – pro 10
Návrh byl přijat. 

Usnesení č.: VMČ/2/8/2015
Výbor pro místní části potvrzuje potřebnost přijetí obecně závazné vyhlášky o 
ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
Hlasování – pro 1, proti 6, zdržel se 4
Návrh nebyl přijat. 

Dále předseda informoval o návrhu občana Ž., který v mailu namítal, že čl. 5 odst. 1 
by se v navrhovaném znění dal obcházet. Proto předložil ke zvážení možnost změny či 
doplnění v tomto smyslu:
Veřejnou hudební produkcí se pro účely této vyhlášky rozumí produkce živé nebo 
reprodukované hudby na území města, pokud je tato produkce slyšitelná na veřejném 
prostranství a je způsobilá narušit veřejný pořádek ve městě, zejména právo na 
pokojné bydlení v době nočního klidu. 

V další diskusi zaznělo, že členové výboru považují za vhodné projednat návrh obecně 
závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v místních 
výborech, padl návrh, aby byl proto návrh projednán nejdříve na květnovém zasedání 
zastupitelstva, což náměstek Košutek přislíbil. 



Z diskuse vyplynul následující návrh, o němž dal předsedající hlasovat, přítomno 
10 členů:

Usnesení č.: VMČ/2/9/2015
Výbor pro místní části požaduje pozvat na příští jednání výboru majitele 
sportovního areálu v Kozlovicích.
Hlasování – pro 10
Návrh byl přijat. 

7. Dokončení projednání bodu 4 

 Problematika oprav a údržby dětských hřišť. Materiál o stavu správy hřiště se stále 
zpracovává. J. Venský svůj podnět stahuje.

 Podnět P. Ježíka: Požadavek, aby to, co se týká místních částí (úřední deska) bylo 
zasíláno místním výborům, a to i informace od speciálních stavebních úřadů, dalších 
orgánů státní správy a od soukromých firem. Tento požadavek byl projednán na 
poradě vedoucích s primátorem a náměstky dne 5. 3. 2015: Závěr: výbory mají dát 
podnět na zasedání zastupitelstva.

O následujícím návrhu dal předsedající hlasovat, přítomno 10 členů:

Usnesení č.: VMČ/2/10/2015
Výbor pro místní části předkládá Zastupitelstvu města Přerova návrh, aby 
místním výborům byly zasílány informace o probíhajících řízeních, týkajících se 
místních částí, v nichž je město účastníkem řízení.
Hlasování – pro 10
Návrh byl přijat. 

8. Různé, diskuse

B. Střelec – velkoobjemové kontejnery na BRKO v místních částech. Předal všem 
přítomným harmonogram rozmisťování a vysvětlil princip fungování. Žádá 
zkontrolovat stanoviště. Uvedl, že pokud budou mít kontejner plný, mohou zavolat do 
TSMPr zavolají na pana Vladimíra Antla, vedoucího provozu svozu odpadů –
602 783 591, který ve všední den zajistí odvoz a přistavení prázdného. V pátek ráno 
budou kontejnery vyvezeny a převezeny do jiné místní části. Pokud nebudou lidé dávat 
do kontejneru opravdu čisté BRKO, bude tato služba zrušena a budou si muset lidé 
odvézt BRKO do sběrného dvora sami. Informace o svozu popelnic – systém je zaveden 
co čtrnáct dní svoz BRKO, co čtrnáct dní směsný TKO. Vyhodnocení nastaveného 
systému proběhne po 30. 6. 2015. 

Zapsala: Daniela Novotná

Schválil: Radek Pospíšilík


