
Zápis ze schůze občanů z ulice Ke Tmeni ze dne 8.6.2015

Přítomni: Lepič, Hanzlík, Stoklásková, Kleinová Vystavěl, pan Kašpárek z odboru majetku

města Přerova, obyvatelé dle prezenční listiny

1. Zahájení

Předseda pan Lepič seznámil přítomné s existencí projektu na opravu ulice Ke Tmeni ve výši 

4 500 tis. Kč, která je uložena na Magistrátu Přerov. Realizace této investice je v brzké době 

nereálná. Přednesl návrh provést havarijní opravu ulice za prostředky vyčleněné v rozpočtu 

MV ve výši 316 200,- Kč. K této částce se může přidat 164 800,- Kč, které byly původně 

plánovány na opravu chodníku před MŠ. To se ale letos provádět nebude (musí se soutěžit 

jako celek – všechny chodníky).

2. Vystoupení pana Kašpárka

Pan Kašpárek vysvětlil situaci s problémem výkupu od státu v případě realizace investiční 

akce. Z tohoto důvodu dochází k dlouhodobému zpoždění.

3. Diskuze

Pan Kopeček -   dotaz, pokud až oprava bude – odpověď po jeho dům. 

-   dotaz - jestli není zbytečné 25 cm – Kašpárek odpověděl, že je to návrh, ale 

v rámci zpevnění počítají s 25 cm.

Pan Hluzín – souhlasí s návrhem na provedení havarijní  opravy. Dále stávající plány na 

investici nejsou dodělány až po nově postavené domy, takže investice bude ještě vyšší. Co 

bude s penězi 1 750 tis. Kč – fond podpory.

Pan Pastorčák – ví, že se budou stavět  ještě asi další 3 domy. Přednesl návrh na přikrytí této 

opravy asfaltem. Předseda odpověděl, že je přikrytí příliš drahé cca 2 mil. Kč.

Pan Slanina – z čeho byla hrazena investice na Větrné – patří to městu? Odpověděl pan 

Kašpárek, že z města, ale není to doděláno, protože na konci jsou pozemky, které zastupuje 

stát. 

Pan Hluzín – vznesl požadavek na vybudování příčné vpusti mezi Hluzínovým a 

Vyňuchalovým. Pan Kašpárek řekl, že by to stálo až 40 tis. Kč.



4. Závěr

Místní výbor a občané se dohodly na provedení dle předloženého návrhu (316 200,- Kč) a k 

tomu vyčleněná částka 164 800,- Kč (předláždění chodníku u MŠ.  Zhodnotit vytěžený 

materiál použít na dosypání příjezdových polních cest. 

Před realizací bude znovu schůzka MV, obyvatel, zástupce města a investora.

Zapsala Ing. Ivana Kleinová 8.6.2015


