
Zápis z 5. schůze Výboru pro místní části 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI

Datum jednání: Středa 17. června 2015 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 
Smetanova (průjezd)

Datum příštího jednání:
Čtvrtek 9. července 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

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: Jiří Draška

Hosté:

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů

Zapsal: Daniela Novotná

Celkem členů výboru: 13. 
Výbor je usnášeníschopný, přítomno 9 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
4. Vystoupení pana Janalíka, bude nás informovat o navrhovaném propojení MČ 

cyklostezkami
5. Různé, podněty, náměty
6. Závěr

1. Úvod 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání

Hlasování o navrženém programu – odsouhlasen všemi hlasy. 

3. Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze:
a) Náhradní výsadba stromů – návrhy předat do konce prázdnin předsedovi, v kopii 

D. Novotné. V Penčicích již začali připravovat tento plán, p. Střelec uvedl, že MV 
Čekyně již zaslal v zápise č. 4 z jednání místního výboru. Předseda doplnil, že je 
nutné rozlišovat náhradní výsadbu a biocentra – chtěl by se účastnit jednání
jednotlivých výborů, aby (mimo jiné) vysvětlil záležitosti biocentra. B. Střelec 
uvedl, že je třeba dosazovat stromy zničené různými kalamitami – již 2 roky žádají 
bezúspěšně dosadbu borovice v Čekyni.

b) P. Ježík – ve věci výkupu pozemků pro dálnici: původně měly být pozemky 
vykupovány i s pásem pro výsadbu stromů, jako ochranu před hlukem a před 
prachem. Nutno prověřit (Dluhonice, Vinary, Popovice, Předmostí, Lověšice).–
Dle P. Ježíka zřejmě běží 20-ti denní lhůta k podávání připomínek ke stavebnímu 
řízení. Dle jejich názoru by mělo město se v tomto směru vyjádřit. Závěr: Požádat 
tajemníka, aby prověřil a podal k tomu informaci.

Přítomno 11  členů, ale 10  s právem hlasovat – přišel Libor Slováček – bez práva 
hlasovat, L. Landsmannová s právem hlasovat.

4. Vystoupení pana Janalíka, bude nás informovat o navrhovaném propojení MČ 
cyklostezkami

Předseda požádal o informaci, jak funguje koordinace s Ing. Arch. Horkým, který se zde 
účastnil na jednání výboru a spolu s členy byly zakresleny cyklostezky do mapového 
podkladu. 
Ing. Janalík uvedl, že cyklostezky budou řešeny v rámci IOP – prioritně cyklostezky 
zaměřené na dojížďku do zaměstnání. Výzva by měla být vypsána do dvou let a žádat bude 
možné jen na projektově připravené trasy. Na některé cyklostezky lze žádat i z Fondu rozvoje 
dopravní infrastruktury. 
Předseda požaduje dopracovat napojení trasy do Penčic a Žeravic.
B. Střelec – informoval o připravovaném jednání v Čekyni ve věci připravované komunikace 
Čekyně – Penčice. Považuje za žádoucí, aby v rámci této komunikace byla realizována i 



cyklostezka jako součást komunikace. Bylo dohodnuto, že R. Pospíšilík i cyklokoordinátor se 
jednání zúčastní.  
Diskuse k přípravě tras – je třeba co nejrychleji v orgánech města rozhodnout, které trasy 
bude město připravovat k realizaci (projekty, stavební povolení). B. Střelec navrhuje, aby 
odbor rozvoje připravil strategický záměrový materiál i s ohledem na reálnost. L. Slováček –
jak lze docílit, aby se realizovala cyklostezka mezi Lýskami a Přerovem. Předseda 
předpokládal, že požadavky, vznesené na zasedání výboru za přítomnosti J. Horkého budou 
zakresleny do mapy – což se nestalo. R. Lepič navrhuje, aby výbor připravil návrh a předal jej 
zastupitelstvu. Diskuse k dalšímu postupu. 
Závěr: cyklokordinátor ve spolupráci s J. Horkým připraví materiál ve věci 
strategického návrhu cyklotras (propojení MČ – viz zápis č. 3), který bude projednán na 
jednání výboru 9. července za účasti J. Janalíka.

Přítomno 12  členů, ale 11  s právem hlasovat – přišel Josef Venský s právem hlasovat.

5. Různé, podněty, náměty

J. Čechová – důvod zúžení cyklostezky kolem Bečvy pod Kozlovicemi a zda by nebylo 
možné rozšíření. J. Janalík uvedl, že  se nejedná o cyklostezku, ale o zpevněnou účelovou 
komunikaci, jelikož okolní lesní pozemky neumožňovaly vybudovat širší komunikaci. Věcí se 
bude dále zabývat pracovní skupina pro cyklistickou dopravu, která se bude snažit nalézt 
řešení.
B. Střelec – informace, že do všech místních výborů bude zaslán mail s mapou na zimní 
údržbu k vyjádření s termínem do 31. 7. 2015. Mail bude posílat odbor majetku. Pokud se 
výbory ve stanoveném termínu nevyjádří, bude návrh považován za odsouhlasený, 
připomínky budou následně projednávány. 
D. Svobodová – ohledně výsadby, jedná se jim o výsadbu kolem cesty, kde jsou cizí 
vlastníci. Lze navrhovat výsadbu i na cizích pozemcích? Předseda uvedl, že ano, vlastnické 
vztahy se budou řešit. 
L. Slováček – žádost - pokud je změna termínu, posílat informace o změně i předsedům. 
B. Střelec – upozorňuje, aby se do září potkali ve věci financování místních částí. Mělo by 
být zařazeno již do programu příštího výboru. V této souvislosti předseda uvedl, že požádal o 
předání priorit jednotlivých místních částí, o sdělení, které akce budou chtít realizovat 
z rozpočtu MČ a které z rozpočtu města. To je důležité pro zpracování návrhu na způsob 
financování místních částí. 
Předseda – na příští jednání přizvat zástupce společnosti VaK Přerov, aby informoval o 
připravovaných investicích, opravách a údržbě v místních částech na následující 3 roky. Tento 
požadavek vychází z problémů v některých místních částech.

6. Závěr

Zapsala: Daniela Novotná
Schválil: Radek Pospíšilík


