
Zápis ze schůze MV č. 6 ze dne 29.6.2015

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

1. Zahájení 

2. Seče - požadavky na sečení 

3. BRKO 

4. Zimní plán údržby 

5. 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. Dostavila se p. Dreiseitlová se stížností na neposekanou trávu (pozemek špice před 
hliníkem. Předseda předá požadavek na Technické služby (nápravu sjedná p. Vystavěl).

Množí se stížnosti na neposečené pozemky ve vlastnictví státu. Od února komunikuje 
předseda MV s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Máme požadavek na 
zaměstnance Úřadu (p. Králíka) na dodání harmonogramu seče. 

3. BRKO bude přistaveno: 

8. – 14.7., 22. – 28.7., 5. – 11.8. a 19. -25.8.2015 

4. Do 31.7.2015 odevzdá předseda plán zimní údržby. Ke stávajícímu stavu chceme přiřadit 
ul. Duhovou a ulici Úzkou (p. Vojtášek). 

Co se týká chodníků, jde o chodník Přerovská, do konce Újezdce až dolů kolem garáží České 
pošty, Hlavní až k zastávce, Hlavní od obchodu (Neděla), před školkou až ke Kroupovi. 
Zároveň bude vznesen dotaz (p. Doupalová) na další možnostti. 

Zařadit do harmonogramu zimní údržby chodníků ul. Větrná, Široká, Pod Dubičky

5.

5.1 Odbor správy majetku připravuje materiál na převod pozemku p.č. 686/3 z vlastnictví 
Jiřího Kociána do vlastnictví StMPr. MV souhlasí, avšak podmínkou je aby nový majitel
prováděl řádnou údržbu tohoto pozemku. 

5.2 Připomínkové jednání – nový jízdní řád drah – nemáme připomínky. 



5.3 Předseda připraví do hlášení - náhradní výsadba stromů (návrhy obyvatel do schránky na 
MV). 

5.4 V srpnu se bude předkládat návrh na financování místní části. 

5.5 Požadavek na obnovení vodorovného značení ul. Hlavní – pošle předseda MV p. 
Vojtáškovi. 

5.6 Na křižovatku ulic Přerovská a Nová čtrť bude umístěna nová vývěsní tabule. 

5.7 Byla projednána stížnost na porušování klidu v rekreační zóně Na Dubičkách. Řeší p. 
Stoklásková – dopis majiteli zahrady.

Další schůze MV bude 27.7.2015 od 18.00 hodin.

Napsala Ing. Ivana Kleinová 

Zápis schválil předseda MV Radomil Lepič. 


