
Zápis z 6. schůze Výboru pro místní části 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI

Datum jednání: Čtvrtek 9. července 2015 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 
Smetanova (průjezd)

Datum příštího jednání:
Čtvrtek 10. září 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

MČ Žeravice 

Miloslav Šváček MČ Penčice

Omluveni: Ludmila Landsmannová - Žeravice

Hosté:

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů

Zapsal: Daniela Novotná

Celkem členů výboru: 13. 
Výbor je usnášeníschopný, přítomno 11 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.    Finální návrh napojení místních částí na Přerov, odsouhlasení, návrh usnesení
5.    Seznam investic, návrh místních částí
6.    Různé, podněty, náměty
7.    Závěr

1. Úvod 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání

Hlasování o navrženém programu – odsouhlasen 11 hlasy. 

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

Novotné. Předseda uvedl, že postupně navštěvuje jednání jednotlivých výborů pro 
místní části a projednává s nimi tyto záležitosti. 

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. 
Informace: V současné době běží připomínkové řízení v rámci EIA pro akci: Shrnutí 
změn projektu „Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou“. Příslušným 
úřadem pro příjem připomínek je MŽP. Tato EIA se týká pouze změn, které od "velké 
EIA" proběhly, a žádná z těchto změn se netýkala protihlukových opatření. P. Ježík 
byl podrobněji informován vedoucím odboru P. Julišem. 

4. Finální návrh napojení místních částí na Přerov, odsouhlasení, návrh usnesení

K tomuto bodu vystoupili hosté – J. Janalík, T. Tužín.

V úvodu k tomuto bodu vystoupil předseda  a seznámil přítomné s návrhem na vedení 
tras (mapový podklad všichni obdrželi). Poznamenal, že rozhodnutí vybudovat 
cyklostezku z Dluhonic do Předmostí je nekoncepční. Proběhla diskuse k této otázce: 
T. Tužín uvedl, že i tato cyklostezka má svou opodstatněnost, a to zejména s ohledem 
na možnost využití – cesty do zaměstnání, k lékaři, za nákupy, eliminuje možnost 
střetu cyklistů s kamiony.  J. Janalík doplnil, že cyklostezky v Dluhonicích se již řešily 
v minulosti s tamějším osadním výborem. Preferována byla trasa kolem Bečvy, ovšem 
ta je závislá na vybudování protipovodňového valu Povodím Moravy. P. Ježík 
potvrdil, že lidé se vyjadřovali ke třem variantám – kolem Bečvy, kolem Prechezy a 
do Předmostí. Každá z nich získala určité preference, jako nejlepší řešení však lidé 
viděli trasu kolem Bečvy. 



Diskuse k návrhu na připravovanou síť cyklostezek.
 Předseda – konečný návrh tras a propojení místních částí s Přerovem i napojení 

na okolní obce bude výstupem studie proveditelnosti 
 T. Tužín – ITI sleduje propojení v širším kontextu, do projektu bylo třeba 

zařadit ucelený tah, k němuž je již k dispozici i studie. To se podařilo – byla za 
město zařazena trasa od Velké Dlážky přes Předmostí na Čekyň. Souběžně se 
připravuje studie cyklotras celé Olomoucké aglomerace, a to bez ohledu na 
možné zdroje financování. Mapový podklad s návrhem, který přítomní 
obdrželi, by měl být součástí této studie. Proto je třeba připravovat souběžně 
více projektů na cyklostezky.

 Předseda – cílem dnešního jednání je shodnout se na navrhovaném řešení a 
přijmout usnesení na zpracování studie proveditelnosti.  Je totiž nutné získat 
představu o předpokládané ceně, pozemcích apod.

 Předseda – dotaz k T. Tužínovi,  kdy bude známo finální rozhodnutí, zda a 
v jakém rozsahu město Přerov v ITI s cyklostezka,i uspělo. T. Tužín
odpověděl, že dle jeho informací by mělo být uzavřeno ještě letos, s realizací 
se počítá v roce 2017. S ohledem na množství alokovaných finančních 
prostředků nejen v ITI, ale i např. ve Státním fondu dopravní infrastruktury či 
na kraji, bude velmi důležité mít připraveny projekty. J. Janalík doplnil, že je 
třeba rozhodnout v orgánech města, které cyklostezky se mají k realizaci 
připravovat. 

16. 30 – příchod J. Draška
Přítomno 12  členů  s právem hlasovat.

 Předseda – upozornil, že je třeba realizovat i propoje s „okrajovými“ místními 
částmi, jako jsou např. Žeravice nebo Penčice. Zároveň se musí připravovat více 
bloků cyklostezek.

 Předseda – vyzval přítomné, aby vyjádřili své připomínky k předloženému návrhu 
(mapový podklad). Jednotliví zástupci místních části odsouhlasili tento dokument, 
(Penčice – varianta B, Kozlovice – kratší spodní propojení s Radslavicemi, 
Dluhonice – propojení do Henčlova by obnášelo postavit most, Vinary – křížení 
s dálnicí může způsobit komplikace, Žeravice – dle sdělení upřednostňují variantu 
C). Diskuse ohledně možnosti vést cyklostezku „myší dírou“ k Lýskám.  T. Tužín
poskytl informaci, že již nyní se pracovní cykloskupina snaží najít řešení, které 
však bude nutné vyjednat s policií. Bylo konstatováno, že v této lokalitě je také 
problém s trestnou činností, bude třeba zlepšit bezpečnost nejen z hlediska 
cyklistického, ale i z hlediska bezpečnosti osob. 

Po ukončení diskuse k tomuto bodu předložil předseda k odsouhlasení následující návrh na 
usnesení: 

Usnesení č.: VMČ/6/13/2015

Výbor pro místní části navrhuje zastupitelstvu schválit zpracování studie 
proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující všechny místní části 
s Přerovem, s vazbou na regionální cyklotrasy. Jmenovitě: páteřní trasa od 
severu na jih Přerov XIII – Penčice, Přerov XII – Žeravice, Přerov VII – Čekyně, 



Přerov II - Předmostí s případným napojením na Lhotku, Kokory, Tršice a 
Doloplazy. Dále napojení místních částí Přerov XI – Vinary, Přerov X – Popovice 
a Přerov IX – Lýsky s případným napojením na Prosenice. Napojení místní části 
Přerov V – Dluhonice s výhledem na napojení na Troubky, Přerov VI– Újezdec a 
Přerov III – Lověšice s možným napojením na Horní Moštěnici. Grafický návrh 
v příloze.

Přítomno členů s právem hlasovat: 12
Hlasování – pro 12 proti 0 zdržel se 0
Návrh byl přijat.

5. Seznam investic, návrh místních částí

V tomto bodě jednání předseda otevřel diskusi k návrhu investičních priorit jednotlivých 
místních částí. Cílem je zpracovat zásobní investičních priorit, které by postupně byly 
realizovány. Je třeba rozlišovat dvě skupiny – velké investiční akce, které by byly hrazeny 
z rozpočtu města a investice, hrazené z finančních prostředků vyčleněných pro místní části 
tzv. „na hlavu“. 
Diskuse k problematice Kozlovic, kde veškeré komunikace a chodníky jsou po realizaci 
kanalizace v dezolátním stavu. Předseda upozornil, že je třeba rozlišit, které komunikace 
budou předmětem „uvedení do původního stavu“ a které by měly být zahrnuty do investičních 
priorit.
Investiční priority budou na základě projednání upraveny, některé místní výbory zašlou 
doplňující nebo upřesňující informace. Po dopravování D. Novotná rozešle upravený přehled 
investičních priorit všem členům výboru. 

6. Různé, podněty, náměty

1. Předseda uložil D. Novotné rozeslat všem členům návrh statutu k připomínkování. 
Statut bude projednán pravděpodobně na  zářijovém zasedání výboru.

2. Problematika informovanosti místních výborů (viz také Usnesení č.: VMČ/2/10/2015
Výbor pro místní části předkládá Zastupitelstvu města Přerova návrh, aby místním 
výborům byly zasílány informace o probíhajících řízeních, týkajících se místních částí, 
v nichž je město účastníkem řízení.). Předseda projedná tuto otázku s tajemníkem, 
mělo by být ošetřeno i statutem.

3. J. Venský – požadavek na retardéry v ulici U dráhy. J. Draška uvedl, že tento 
požadavek byl předložen – v zápisu č. 4 z květnového jednání MV Předmostí je 
uvedeno, že byl tento požadavek zamítnut. Diskuse, proč jsou zamítnuty požadavky na 
něco, co si občané přejí. 

4. A. Vohnický navrhl, že by bylo vhodné vrátit se k návrhu B. Střelce z minulého 
jednání a předložit zastupitelstvu návrh na zvýšení částky „na hlavu“ pro místní části 
na 1.500,-- Kč. Diskuse k výši příspěvku v návaznosti na vybavenost, kvalitu 
infrastruktury a života v jednotlivých místních částech, ale i na městem realizované 
investiční akce. 

Po ukončení diskuse k tomuto bodu předložil předseda k odsouhlasení následující návrh na 
usnesení: 



Výbor pro místní části navrhuje zastupitelstvu schválit navýšení částky vyčleněné 
v rozpočtu roku 2016 pro jednotlivé místní části na 1.500,-- Kč na 1 obyvatele. 

Na základě dotazu, zda má někdo protinávrh, byl přednesen protinávrh T. Přikrylem, a to 
ponechat částku ve  stávající výši 1.000,-- Kč na 1 obyvatele. 

Předseda nechal hlasovat nejprve o protinávrhu:

Usnesení č.: VMČ/6/14/2015

Výbor pro místní části navrhuje zastupitelstvu ponechat pro rok 2016 částku 
vyčleněnou v rozpočtu pro jednotlivé místní části ve výši 1.000,-- Kč na 1 
obyvatele. 

Přítomno členů s právem hlasovat: 12
Hlasování – pro  2 proti 9 zdržel se 1
Návrh nebyl přijat.

Předseda nechal poté hlasovat o původním návrhu:

Usnesení č.: VMČ/6/15/2015

Výbor pro místní části navrhuje zastupitelstvu schválit navýšení částky vyčleněné 
v rozpočtu roku 2016 pro jednotlivé místní části na 1.500,-- Kč na 1 obyvatele. 

Přítomno členů s právem hlasovat: 12
Hlasování – pro  9 proti 2 zdržel se 0
Návrh byl  přijat.

5. V. Hluzínová – dotaz k možnosti získat k nahlédnutí dokumentaci z VaK. J. Čechová
uvedla, že tuto dokumentaci by mohl mít k dispozici pracovník odboru rozvoje Ing. 
František Zlámal.

6. V. Hluzínová – dotaz k možnosti proplacení faktury apod. D. Novotná uvedla, že 
nákupy z finančních prostředků alokovaných na kulturu v rozpočtu Kanceláře 
primátora lze realizovat následujícími způsoby:
a) proplacením paragonu (H. Chmelíčková)
b) na základě požadavku místního výboru Kancelář primátora vystaví objednávku a 
následně proplatí fakturu
c) má-li místní část v úmyslu realizovat nákup prostřednictvím e-shopu, je třeba se 
dohodnout předem s H. Chmelíčkovou (třetí osoba nemůže vystupovat jménem města)

7. J. Draška – informace o problematice obchodování s drogami.
8. B. Střelec – uvedl, že do 31. 7. Je třeba připomínkovat mapu zimní údržby. Pokud se 

v tomto termínu místní výbory nevyjádří, budou mapy zimní údržby považovány za 
odsouhlasené.

9. B. Střelec  - informace o postupu při přípravě investiční akce na opravu chodníku, je 
třeba již v rámci přípravy a vyhlášení výběrového řízení mít tuto akci plně finančně 
krytou. 

10. J. Draška – dotaz k fungování BRKO. B. Střelec uvedl některé problémy (kapacita 
kompostárny, distribuce kompostu, typ popelnic). Uvedl, že se svozem 240 litrových 



popelnic nejsou problémy, postupně se zlepšuje i kvalita odpadu odkládaného do 
velkoobjemových kontejnerů. Nelze očekávat změnu rytmu ve svozu BRKo a 
směsného TKO – tedy 1x za 14 dnů. Informoval, že jsou k dispozici k vyzvednutí na 
TSMPr hnědé popelnice  a sila – pro občany zdarma. Požádal, aby občané 
v místních částech byli o této možnosti opět informováni. 

11. R. Pospíšilík – požadavek na stříhání šeříků ve Vinarech. B. Střelec uvedl, že stříhání 
keřů se provádí v jiných termínech než stříhání živých plotů. 

12. Bylo dohodnuto, že na příští jednání výboru budou přizváni Mgr. Zdeněk 
Vojtášek a Ing. Ivana Pinkasová – ve věci přebírání realizovaných zakázek. 

7. Závěr

Zapsala: Daniela Novotná
Schválil: Radek Pospíšilík


