
Zápis č.5 ze schůze MV dne 25.5.2015

Přítomni: Radomil Lepič, Jitka Stoklásková, Marek Hanzlík, Ivana Kleinová, Břetislav   
Vystavěl 

1. Zahájení 

2. Návštěva pana Střelce (jednatel Technických služeb) 

3. Hody 

4. Náhradní výsadba 

5. Investice – ulice Ke Tmeni 

6. Různé 

6. Závěr 

MATERIÁLY A NÁVRHY K JEDNOTLIVÝM BODŮM 

1. Předseda Radomil lepič přivítal členy Místního výboru Újezdec a seznámil je s dnešním 
programem.

2. Jednatel ing. Střelec přijel na schůzi MV s informacemi o svozu komunálního odpadu a 
BIO odpadu. 

2.1. MV má zvážit přemístění kontejnerů z ul. Přerovská. Předseda podal návrh na ponechání 
kontejnerů s tím, aby zde byla nepřetržitě umístěna kamera Městské policie. V místní části 
není vhodnější pozemek města pro umístění kontejnerového stání na tříděný odpad pro ul. 
Nová čtvrť, Zahrádky, Duhová a Úzká. 

2.2. Kontejner "BRKO" – podezření na ukládání jiného odpadu (umyvadla atd.). V období 
červen až srpen kontejner přistaven nebude. Od září se bude hlídat obsah kontejneru. Pokud 
by bylo zjištěno, že je zde umísťováno něco jiného, než k čemu je kontejner určen, bude 
přistavován jen 4 hodiny v týdnu, pod dozorem pracovníka Technických služeb. MV navrhuje 
pokračovat s kontejnery „BRKO“ také přes letní měsíce. Dále pak měsíčně vyhodnocovat 
technickými službami čistotu tohoto odpadu v závislosti na jednotlivých místních částech a 
zvážit možnost motivačního programu pro ty místní části, které „BRKO“ využívají správně.

3. Hody pořádané 2.5.2015 MV, TD týmem a SDH se vydařily jak počasím, tak návštěvností. 
Jedinou vadou na kráse bylo předčasné ukončení hudební produkce skupiny Gradace. Místní 
obyvatel volal od 22 hodin opakovaně na linky Městské i Státní policie s žádostí okamžitého 
ukončení.

4. Náhradní výsadba – vytipování lokalit. Možná výsadba ovocných stromů.

Předseda dal návrh na vybagrování poldru a založení rybníku jako odpočinkové zóny. 



5. Investiční akce – ulice Ke Tmeni – pozvat obyvatele této ulice, zástupce z města 
(p.Hermély, p. Kašpárek) a nezávislého zástupce stavební firmy k navrhované opravě.
Projednání se uskuteční v pondělí 8. června v 19 hodin v prvním patře úřadovny.

6. Pan Pittner přišel s požadavkem dokončení opravy příkopy na ul. Spojovací. 

Další schůze MV bude 29. června od 18.00 hodin.

Napsala Ing. Ivana Kleinová 

Zápis schválil předseda MV Radomil Lepič. 


