
Zápis č. 7 ze schůze MV Újezdec dne 27.7.2015

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

1. Zahájení 

2. Seče  

3. Výsadba stromů 

4. Investice 

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. Sečení pozemků, jejichž vlastníkem je stát – splněno. 

Dopis p. Bartochové na sečení pozemku postoupen na město (p. Vojtášek). 

Stížnost občanů na neposečení pozemků p. Marka – postoupeno na město (odd. stížností). 

3. Výsadba stromů – návrhy p. Pestra, Hermélyho, Kropáče a paní Ludvové – zapracováno do 
návrhů

- obnovení třešňové aleje na Švédské šance kolem vodárny (30 ks třešní, 10 ks višní)

- obnovení trnkové aleje podél potoka na Lověšice ( 40 ks trnek)

- výsadba v okolí suchého poldru ( 5 ks jabloň, 3 ks meruňka)

- výsadba za vykácené trnky na ul. Přerovská ( 10 ks hrušeň)

- dosázení uhynulých stromů na ul. Hlavní /kolem pošty/, (Buk letní,Dub letní,Javor klen,

Javor mléč)

- výsadba na dětském hřišti ul. Větrná ( 5 ks lípa nebo zakrslá bříza)

- výsadba živého plotu okolo tzv. tréninkového hřiště /větší množství/(Dřín obecný,Dřišťál

obecný,Hloh obecný,Rakytník řešetlákový)



4. Pan Pestr chce zařadit do priorit opravu ulice U spojů (havarijní situace) – zařazeno. 

Oprava ulice Ke Tmeni – celková cena opravy dle rozpočtu 572 323,- Kč. Máme nedostatek 
finanční prostředků. Nyní probíhá jednání o převedení této cesty na město. Do 31.8.2015 nám 
bude sděleno konečné stanovisko k opravě. 

5.

5.1 Předseda seznámil MV se Zápisem ze zasedání předsedů MV ze dne 9.7.2015. 

5.2 Pan Pěček poslal žádost o odstranění náletových trav mezi chodníke, a polem směrem k 
Suzuki. Nyní bude posečeno a následně postříkáno. 

5.3 Stížnost p. Masného na parkování aut u domu p. Zapletala – vzato na vědomí – věc 
současně řeší příslušná oddělení na magistrátě. 

5.4 Stížnost na hluk na Dubičkách – částečně dořešeno, bude se dále monitorovat. Na 
dořešení budeme spolupracovat dále s místním regionistou MP Přerov

5.5 Byla umístěna nová vývěska na Nové čtvrti. 

5.6 Koeficient pro výpočet daně z nemovitosti – pro Újezdec 3,5 %. Bez námitek

5.7 Byla poslán na město návrh na dokončení obkladu na dvoře úřadovny a zhotovení stolů. 
Dodavatelem bude p. Hoferek. 

Další schůze MV bude 31.8.2015 od 18.00 hodin.

Napsala Ing. Ivana Kleinová 

Zápis schválil předseda MV Radomil Lepič. 


