
Zápis z pracovního jednání místního výboru Henčlov,
ze dne 8. 4. 2015

Přítomni: p. Petr Laga, p. Aleš Vohnický, p. Martin Jemelka, Ing. Kateřina Herzogová pí. 
Naděžda Valachová
Omluveni:

1. Byla provedena kontrola úkolů z minulé schůze.
2. Místní výbor akceptuje cenu nejvýhodnější nabídky na realizaci „Nového sjezdu 

ke garáži Henčlov ul. Zakladatelů (vedle MŠ)“ ve výši 144 543,56 Kč vč. DPH a 
souhlasí s jeho výstavbou.

3. Místní výbor souhlasí s výměnou kovového kontejneru u hřbitova za 3 plastové 
kontejnery, s odvozem 1 x za 14 dní.

4. Místní výbor souhlasí s výší ceny za projektovou dokumentaci na zlegalizování a 
realizaci chodníku ul. Zakladatelů – Hliník, a to ve výši do 20 000Kč – legalizace 
stavby a do 30 000 Kč za realizační dokumentaci stavby. Žádáme o předložení 
PD k připomínkování.

5. Místní výbor souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na rozšíření 
veřejného osvětlení a s použitím částky do 18 000 Kč z rozpočtu pro m.č. 
Henčlov.

6. Místní výbor vznáší připomínku k vyhlášce proti hluku - zákaz používání 
vysokoobrátkových strojů, omezení používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení 
SO od 6.00 -8.00 hod. a od 17.00 do 24.00 hod. vč. neděle (celý den) + svátky

7. Odpověď na dopis - stížnost pani S. zašle P. Laga
8. Stížnost občanů – chodník ULetiště  (kolem silnice II/434) je za deštivého počasí 

neprůchodný. Místní výbor požaduje opravu tohoto chodníku z provozních 
prostředků Města Přerova.

9. „OZV o nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova“ – místní 
výbor má připomínku k čl. 7,písm. b) k místu určeném pro sběr pytlového odpadu 
– požadujeme přidat 2x 600l nádoby na bioodpad.

10.Povolenky pro občany na průjezd areálem „Strojíren“ po dobu uzavírky silnice 
II/434 ul. Tovačovská budou pouze očíslovány, bez SPZ. Evidenci povede Aleš 
Vohnický.

11.Plán schůzí na II. pololetí 2015: 7. července, 31. srpna, 5. října, 2. listopadu,        
7. prosince 

Zapsala N. Valachová


