
Zápis z 4. schůze Výboru pro místní části

Účel jednání: Schůze Výboru pro místní části

Datum jednání: Středa 13. května 2015 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 
Smetanova (průjezd)

Datum příštího jednání:
Čtvrtek 18. června 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

Pavel Ježík MČ Dluhonice

Radomil Lepič MČ Újezdec 

Bohumír Střelec MČ Čekyně

Bez práva hlasovat Naděžda Valachová MČ Henčlov

Bez práva hlasovat Libor Slováček MČ Lýsky

Josef Venský MČ Popovice

Tomáš Přikryl MČ Vinary

Ludmila Landsmannová MČ Žeravice 

Miloslav Šváček MČ Penčice

Omluveni:
Aleš Vohnický 

Vendula Hluzinová

Hosté:

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů

Zapsal: Daniela Novotná

Celkem členů výboru: 13. 
Výbor je usnášeníschopný, přítomno 11 členů s právem hlasovat.
Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů. 



Navrhovaný program:

1.     Úvod 
2.     Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání
3.     Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze

a) Sdružená výsadba, jako náhrada za pokácené dřeviny, možnost výsadby ovocných 
dřevin, zejména starých odrůd

b) Předseda informoval, že by bylo možné realizovat hromadnou výsadbu náhradní 
výsadby. Z diskuse vyplynul dotaz na vedoucího odboru majetku Z. Vojtáška:

- upřesnit tuto informaci, za jakých podmínek by to bylo možné
- upřesnit druhové složení stromů možné náhradní výsadby v místních částech
- jak zajistit v rámci náhradní výsadby, aby bylo možné vysazovat stromy tak, aby došlo 

k zachování původního rázu místních částí (i staré odrůdy ovocné stromy)
- upřesnit termín, do kdy musí místní části předložit své požadavky
-

Závěr: v místních částech si své požadavky promyslí a projednají, kde by chtěli vysadit 
jaké stromy… na některém z dalších jednání se k tomuto tématu vrátí. 

4.    Projednání jednoho z cílů našeho výboru a to je zřizování lokalit ke zlepšení životního 
prostředí, výsadeb stromořadí, pásů ekologických biotopů, budování mokřadů, 
rezervoárů povrchové vody, místních rezervací, výsadeb stromů a keřů pro drobné 
živočichy, atd. Doplňující fotografie dostanete zítra na stůl. 

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

1. Úvod 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání
Předseda navrhl doplnění programu – volba zástupce, který bude předsedu zastupovat 
v době jeho nepřítomnosti.
Předseda nechal hlasovat o doplnění programu – odsouhlaseno všemi hlasy
Hlasování o upraveném programu – odsouhlasen všemi hlasy. 

Volba zástupce, který bude předsedu zastupovat v době jeho nepřítomnosti. 
Předseda navrhuje zvolit zástupcem B. Střelce. Dotázal se, zda má někdo jiný návrh. 
Další nominace nebyla předložena.
Bohumír Střelec se svou nominací souhlasí. 
Hlasování –  odsouhlaseno všemi hlasy. 

3. Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze:

a) Sdružená výsadba, jako náhrada za pokácené dřeviny, možnost výsadby ovocných 
dřevin, zejména starých odrůd



b) Předseda informoval, že by bylo možné realizovat hromadnou výsadbu náhradní 
výsadby. Z diskuse vyplynul dotaz na vedoucího odboru majetku Z. Vojtáška:

- upřesnit tuto informaci, za jakých podmínek by to bylo možné
- upřesnit druhové složení stromů možné náhradní výsadby v místních částech
- jak zajistit v rámci náhradní výsadby, aby bylo možné vysazovat stromy tak, aby došlo 

k zachování původního rázu místních částí (i staré odrůdy ovocné stromy)
- upřesnit termín, do kdy musí místní části předložit své požadavky

Závěr: v místních částech si své požadavky promyslí a projednají, kde by chtěli vysadit 
jaké stromy… na některém z dalších jednání se k tomuto tématu vrátí. 

Informace Z. Vojtáška – místní výbory v jednotlivých částech ať předají své představy, jaké 
stromy by lidé chtěli v kterých částech obce vysadit. Následně bude projednáno s paní 
Doupalovou, případně s životním prostředím. Nelze stanovit obecně pro jednotlivé místní 
části složení dřevin – bude různé i v jednotlivých částech obce. Navíc je třeba poznamenat, že 
stromů, které mohou být vysazeny je obrovské množství a proto je vytváření jakéhosi 
„katalogu“ povolených stromů neúčelné. Upozornil, že ovocné stromy s sebou nesou 2 
„negativa“ – přitahují včely a ovoce padá na přilehlé plochy a komunikace. 

Předseda prezentoval fotografie zeleně, které nafotil jako příklady vhodného řešení. Uvedl, že 
náhradní výsadba starých odrůd ovocných stromů je nyní trendem. 

B. Střelec – nemělo by to být věcí místních výborů, v Čekyni by chtěli výsadbu po zimní 
kalamitě – kus za kus. Proto by měla návrh na tuto obnovu předložit místnímu výboru S. 
Doupalová tak, aby náhrada za poničené dřeviny byla vyřešena v co nejkratším čase. 

Předseda – náhrada padlého stromu, to je jedna věc. Ale i toto by mohlo být projednáno ve 
výborech. Ne vždy budou chtít lidé v místních částech nahradit např. padlou borovici opět  
borovicí. Projednávání náhradní výsadby je však třeba vnímat koncepčně. Nyní se hovoří o 
tom, jaké představy mají v místních částech o výsadbě stromů na volných vhodných místech 
v obci. 
Diskuse k tomuto principu náhradní výsadby. Z diskuse vyplynul termín, v němž mají 
předsedové předložit své návrhy: do prázdnin

4. Projednání jednoho z cílů našeho výboru a to je zřizování lokalit ke zlepšení 
životního prostředí, výsadeb stromořadí, pásů ekologických biotopů, budování 
mokřadů, rezervoárů povrchové vody, místních rezervací, výsadeb stromů a keřů 
pro drobné živočichy a hmyz, atd.

Předseda uvedl, že se jedná opět o dlouhodobou záležitost. Prezentoval na fotografiích 
příklady revitalizovaných zelených ploch různého typu z okolních obcí (Rymice, Želatovice, 
Kojetín, Vlkoš, Tučín…). Revitalizace byly prováděny i za využití dotací z evropských fondů. 
Některé jsou využívány i k „rekreačním“ účelům – vycházky, cyklistika, naučné stezky.

R. Lepič – je otázka, zda bude možné sehnat peníze na tyto aktivity. Řada z nich byla řešena 
v rámci pozemkových úprav. Problémem je také následná údržba. Uvedl, že např. v Tučíně 
mají na údržbu 2 zaměstnance a dále fungují spolky, realizují se placené brigády. 



Předseda doplnil, že jsou různé možnosti a varianty. Je možné např. vysadit stromy kolem 
svodnic, navrhnout vysazení remízků apod. 
B. Střelec – je to jiná situace než v samostatných obcích. V místních částech již nefungují tyto 
pospolitosti, o dotační titul musí žádat město – je to daleko komplikovanější, než když si to 
řeší samostatné obce. 
Předseda – lze sdružit navazující místní části a připravit společné projekty, na které bude 
možné žádat dotace. 
D. Svobodová – problém vlastnických vztahů, pokud není pozemek nebo vodoteč apod. 
v majetku města, je to problém. Stále se řeší problémy s vlastníky silnic, svodnic – tito 
vlastníci nereagují na požadavky na pravidelnou údržbu. Nyní např. řeší problém vyčištění 
švestkové aleje od polámaných větví. 
Předseda – na příští jednání výboru zakreslit do mapy, co by chtěli změnit – výsadbu, mokřad 
apod… Předseda přislíbil, že bude jednat i s jinými vlastníky, aby údržba byla prováděna. 
B. Střelec – je třeba, aby S. Doupalová informovala výbor, zda jsou vypsány dotační tituly na 
tyto aktivity a také je třeba vědět, zda jsou finance na výsadbu apod. Považuje za zbytečné 
nyní se o tomto bavit, když nejsou vyčleněny peníze.
L. Slováček – uvedl, že to takto nelze chápat. Je třeba připravit návrhy v místních částech a 
pak se snažit získat peníze.  
Předseda – je to běh na dlouhou trať, nebude vše hned, ale postupně – pokud budou návrhy 
připraveny, bude možné snažit se získat finanční krytí a projekty postupně realizovat.
Na tom, co řekli L. Slováček a předseda se přítomní shodli. 

5. Vstup jednotlivých zastupitelů, hostů.

Nebyli přítomni hosté. 

6. Různé, diskuse

D. Novotná předložila informace o možnostech:

Registrace – přihlášení k odběru SMS zpráv – na www.prerov.eu . Můžete dostávat včasné 
informace:

 o termínu konání zasedání Zastupitelstva města 
 o stavu ovzduší v našem městě 
 o mimořádných událostech ve městě 
 o případné povodňové situaci

Registrace – Staňte se přerovským rádcem

Pokud se chcete stát „Přerovským rádcem“, zašlete svou žádost na mailovou adresu 
prerovsky.radce@prerov.eu (předmět: Přerovský rádce). Do žádosti uveďte své jméno a e-
mailovou adresu. Zpátky Vám zašleme Vaše uživatelské jméno a heslo (heslo si budete moci 
následně změnit ve Vašem osobním nastavení), jehož prostřednictvím se budete moci 
hlasování zúčastnit. Na Váš e-mail Vám pak budeme pravidelně zasílat upozornění o vyvěšení 
nových dotazníků. Přihlašovací údaje Vám budou sloužit pro přihlášení do všech anket, takže 
registraci nebudete muset znovu opakovat. Aktuální téma: Vánoční oslavy v Přerově



R. Lepič – požaduje doplnit informaci k cyklostezkám do zápisu z jednání výboru. 
V minulém zápisu chyběly informace z Újezdce. Tato chyba bude napravena - bude doplněno 
do dnešního zápisu z jednání.
R. Lepič – BRKO – v návaznosti na prezentaci B. Střelce na zasedání zastupitelstva navrhuje 
zvážit možnost zavedení motivačního programu.
B. Střelec – v odpadové komisi dá návrh, aby se systém svozu BRKO takto nerealizoval. 
Z velkoobjemových kontejnerů je biologicky rozložitelný odpad nepoužitelný. Bude 
navrhovat, aby velkoobjemové kontejnery do místních částí zajížděly s dozorem TSMPr, 
avšak z organizačně technických důvodů  pak nebude možné, aby svoz byl každý týden. Dále 
prosí, aby v místních částech vyhlásili, že lidi, kteří chtějí ještě další nádobu na BRKO, 
mohou si ji přijít vyzvednout na TSMPr. Dále jsou na TSMPr pro občany k dispozici sila –
mohou však žádat pouze ti, kteří si o přidělení sila ještě nepožádali.
Dále B. Střelec uvedl, že TSMPr nepřidělují popelnice. Důchodci a mladé rodiny si mohou 
pořízení další popelnice vyřídit na magistrátě - zajdou za panem Kubanem (odbor majetku),
požádají o popelnici s uvedením důvodu (např. používání plen pro děti či seniory), pokud je 
schváleno, TSMPr popelnici navíc přivezou. Popelnice se přiděluje na rok, po roce je třeba 
žádat znovu. Není možné do jednočlenné popelnice dávat dvě popelnice. 
J. Draška – otázka taktu svozu, v létě může být svoz s odstupem 14 dní hygienickým
problémem. 
B. Střelec – jak již bylo uvedeno, k 30. 6. se zavedený systém vyhodnotí. Pak je otázka, zda 
se zvýší četnost svozu nebo se zvýší objem popelnice. Lidé mohou vozit sami odpad na 
sběrné dvory. Je třeba si uvědomit, že pokud by byl zaveden svoz navíc, znamenalo by to 
výrazné navýšení nákladů a tím i zvýšení platby. Je tedy nutné vyčkat na výsledky 
vyhodnocení. 
L. Slováček – problém velkého množství směsného komunálního odpadu v rodinách je 
problémem špatného třídění. Jeho 5 členná rodina nemá plnou ani jednu popelnici. Je otázka 
zvážit motivaci lidí – snížení platby podle skutečnosti (např. forma známek apod.).
B. Střelec – vnímá to podobně, jediná účinná motivace je finanční výhoda nebo finanční 
postih. Zvažují nějaké možnosti, ale v letošním roce není možné s motivačními výhodami 
počítat. Dále uvedl, že v některých místních částech vznikají černé skládky – svoz a úklid 
musí rovněž platit město. V některých místních částech funguje i svoz pytlovaného odpadu –
zřejmě navrhne zrušit a tam, kde to bude možné, vybudovat stanoviště na 1.100 litrové 
kontejnery. V některých lokalitách to možné nebude, svoz pytlovaného odpadu bude asi 
zachován, ale některá stanoviště mohou být přemístěna či zrušena. V případech změn bude 
jednat s jednotlivými předsedy místních výborů. 
P. Ježík – tento problém v Dluhonicích řeší 2 roky, ale je třeba zafinancovat zpevněné plochy  
– a to z peněz místních částí. B. Střelec uvedl, že by snad bylo možné některé aktivity 
realizovat z peněz EKO-KOM. 
J. Draška – k fotografii na zastupitelstvu z Předmostí. V tomto prostoru bývá přistavován 
rovněž velkoobjemový kontejner, jako odstrašující příklad byly prezentovány hromady větví.
Pokud by kontejner byl na místě v době stříhání stromů, nebyl by tam s největší 
pravděpodobností takový nepořádek. Lidé by větvě odložili do kontejneru. 
B. Střelec – v Čekyni opakovaně hlásí, že do kontejnerů nepatří ani pneumatiky ani stavební 
suť, ledničky apod. A stejně lidé nastavená pravidla nedodržují. Je třeba, aby se naučili 
odvážet takový odpad do sběrných dvorů. 
J. Čechová – v minulosti již v Kozlovicích vytipovávali stanoviště na kontejnery a zasílali na 
technické služby. Nyní opět dostali požadavek. B. Střelec upřesnil, že jim byl zaslán 
požadavek na zakreslení umístění velkoobjemových kontejnerů, a to kvůli zákonnému 
požadavku na zábor veřejného prostranství.
Diskuse k problematice odpadů, nedisciplinovanosti lidí. 



P. Šváček – lidé se ptají, kdy se začne s pokračováním chodníku… Předseda uvedl, že na 
zastupitelstvu byly na chodníky pro Penčice vyčleněny peníze. B. Střelec – k rekonstrukci 
chodníku – pokud mají stavební povolení, bude rekonstrukce začleněna do celkové zakázky 
na opravy chodníku pro celé město, proběhne výběrové řízení a následně se uzavře smlouva. 
Detailní informace poskytne p. Kašpárek. 
D. Svobodová – dotaz, zda je někde vyvěšen plán sečení. B Střelec – dle lokalit se dělá 5, 3
nebo 1 seč. Mapy sečení jsou vyvěšeny bez termínů – měla by jim být poskytnuta předem 
informace, kdy se bude sekat. Na příští rok požaduje připomínky z místních částí do 31. 12. 
2015.
D. Svobodová – jak je to s úklidem v místních částech. B. Střelec - lze dohodnout termín 
s panem Sadílkem, uklízí se 2 x ročně. V místních částech, kde vede krajská komunikace, by 
měl také 1x za rok provést úklid komunikace kraj.
B. Střelec uvedl, že připomínky mohou řešit s ním, problémy v oblasti sečení s paní Spurnou, 
úklid s panem Sadílkem. Nyní se řeší možnost úklidu psích exkrementů v místních částech, 
zatím není k dispozici technika – je zcela vytížená.
J. Venský – dotaz, jak postupovat, když by místní část chtěla víceúčelové hřiště, dětské 
hřiště. Ve městě je množství drahých dětských hřišť, ve špatném stavu. Diskuse 
k problematice dětských hřišť a dalších investičních akcí. Předseda uvedl, že to souvisí s tím, 
co bylo na minulých jednáních výborů řečeno - měli by si projít své místní části, probrat jaké 
projekty již mají k dispozici, stanovit priority a informovat o tom předsedu. Pokud mají různé 
návrhy a požadavky, je třeba předložit je prostřednictvím předsedy, respektive Výboru pro 
místní části, na zastupitelstvo. Je třeba zvážit, co bude realizováno z peněz místních částí a co 
bude požadováno z rozpočtu města. Závěr: Zaslat do příštího jednání předsedovi (v kopii D. 
Novotné) přehled priorit. 
J. Draška – je zpracován registr investic, který obsahuje obrovské množství investičních akcí. 
Výbor PRID tento seznam projednal a zúžil. Seznam bude zaslán členům výboru.
B. Střelec – obrátil se na přítomné s žádostí, aby se pokusili ve svých místních částech najít 
člověka na úklid sněhu, budou pracovat na dohodu za 70,-- Kč na hodinu. Návrhy zaslat B. 
Střelcovi nejlépe do konce září. 
B. Střelec – požaduje, aby si v místních částech prošli mapy zimní údržby komunikací
(pokud je nemají, vyžádat na odboru majetku) a do konce září na odbor majetku předali 
požadavky, co požadují začlenit do mapy zimní údržby. 
B. Střelec – je třeba zvážit, jakým způsobem by do budoucna chtěli financovat potřeby 
v místních částech – je několik možností, např. jako nyní (1.000,-- Kč na hlavu), systém 
podružných rozpočtů… nebo jiný způsob řešení. Je nutné dát návrh do srpna. 

Předseda – jaký bod programu navrhují členové na příští jednání. 

L. Slováček – připojení místní části do systému cyklostezek a využití místních částí pro 
volnočasové aktivity. V Lýskách bude vytvořena dráha pro RC modely. Do Lýsek však není 
možné se „oddechově“ dostat. Požadují protlačit tyto možnosti, rekreační prvky, k realizaci.  
B. Střelec – navrhuje řešit komplexně vybudování cyklostezek do místních částí v koordinaci 
s VPRID, cyklokoordinátorem… 
R. Lepič – dostali v místních výborech informaci, že v následujících 2 týdnech s předsedy 
bude projednávat otázku cyklostezek J. Janalík – cyklokoordinátor. 
J. Čechová – cyklostezka kolem Bečvy – v Kozlovicích. Jaký má status.
Závěr: Na příští jednání přizvat J. Janalíka k řešení cyklostezek. Ať přinese návrhy, které 
má pro místní části připraveny na základě jednání s jednotlivými místními částmi. 



7. Závěr

Zapsala: Daniela Novotná

Schválil: Radek Pospíšilík


