
Zápis z 9. schůze Výboru pro místní části

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI

Datum jednání: Čtvrtek 5. listopadu 2015 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 
Smetanova (průjezd)

Datum příštího jednání:
Čtvrtek 10. prosince 2015 od 17.00 hodin v salonku 

Městského domu

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

nepřítomen Josef Venský MČ Popovice

Tomáš Přikryl MČ Vinary

Ludmila Landsmannová MČ Žeravice 

Miloslav Šváček MČ Penčice

Omluveni:

Hosté:

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů

Zapsal: Daniela Novotná

Celkem členů výboru: 13
Výbor je usnášeníschopný, přítomno 10 členů, 10 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. Usnesení zastupitelstva 278/10/2/2015, kterým Zastupitelstvo města Přerova po 

projednání uložilo výboru pro místní části zmapovat neudržované pozemky ve 
vlastnictví státu a studny v místních částech a požádat o jejich převod (bezúplatně).

5. Diskuse k financování místních částí v roce 2016
6. Návrh harmonogramu konání zasedání VMČ v 1. pololetí 2016
7. Podněty MV Kozlovice směrovaný Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní 

části:
          A) Opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací v místní části Kozlovice

                B) Zabývat se vybudováním obchvatu Kozlovic
8. Různé, podněty, náměty
9. Závěr

Průběh jednání:

1. Úvod 
Předseda - zahájení, přivítání hostů –

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání

Vzhledem k tomu, že k programu nebylo připomínek, nechal předseda hlasovat o 
navrženém programu. Program byl odsouhlasen všemi 10 hlasy. 

3. Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze

Shrnutí plnění úkolů předsedou:
- Postup při veřejných zakázkách v místních částech byl zpracován Ing. Ivanou 

Pinkasovou a rozeslán všem členům výboru. Bez připomínek. Dále proběhla diskuse 
k zamezení škod způsobených v průběhu stavby (ochrana chodníků, veřejných 
prostranství apod.). VMČ požaduje, aby ochrana byla zahrnuta do projektu a byl 
zabezpečen dohled prostřednictvím Městské policie a Policie České republiky. 

- Dalším problémem jsou jiné akce než akce města, kdy např. stavební úřad povolí 
vjezd stavebníkovi na komunikaci s nosností do 7,5 t  těžkou stavební technikou –
požadují, aby město dbalo jako účastník řízení na to, aby takovéto záležitosti byly 
řešeny citlivěji (např. vjezd těžké techniky na omezenou, resp. striktně 
vymezenou dobu, krátkodobé povolení vjezdu) a dbalo se na to, aby byla 
komunikace uvedena do původního stavu a napraveny veškeré škody. Také by 
měly být výbory místních částí o těchto skutečnostech informovány. Výbory 
požadují posílat kopie územního a stavebního povolení. 

Výbor je usnášeníschopný –  přítomno 12 členů, 12 členů s právem hlasovat.

Předseda předložil návrh na usnesení:

Usnesení č.: VMČ/9/21/2015



Výbor pro místní části bere na vědomí „Postup při veřejných zakázkách v místních 
částech“ předložený vedoucí odboru řízení projektů a investic. 

Hlasování – pro  12 proti 0zdržel se 0
Návrh byl přijat.

Dále předseda pokračoval v kontrole úkolů: 
- Podklady  k nepotřebnému majetku a koncepci k nakládání s majetkem nedodala 

místní část Popovice. Ostatní informace byly odeslány Z. Vojtáškovi.
- Materiál k provedení studie proveditelnosti k přebudování suchého poldru na parcele 

1193 a 1194 v k.ú. Újezdec na vodní plochu při zachování retenčních schopností 
nádrže a k provedení studie proveditelnosti na revitalizaci rybníků v Přerově 
Předmostí dle přílohy s cílem vytvoření vodní hladiny v kombinaci se zachováním 
suché plochy s chráněnými rostlinami a živočichy – je připraven do prosincového 
zastupitelstva, chybí doplnit stanovisko místní části Újezdec. Předseda doplnil, že 
v pátek 6. 11. je ve 14 hodin v Předmostí jednání na místě samém se zástupci 
rybářského svazu a odboru životního prostředí, návrh byl již projednán v komisi 
životního prostředí. Předseda výboru místní části Předmostí konstatoval, že v rozporu 
s přijatým „statutem“ nebyli zástupci dotčených místních částí přizváni. Předseda je na 
toto jednání pozval. 

4. Usnesení zastupitelstva 278/10/2/2015, kterým Zastupitelstvo města Přerova po 
projednání uložilo výboru pro místní části zmapovat neudržované pozemky ve 
vlastnictví státu a studny v místních částech a požádat o jejich převod 
(bezúplatně).

Předseda doplnil, že se jedná o všechny neudržované pozemky ve vlastnictví státu, 
zejména však o pozemky, které by bylo možné použít pro výsadbu apod. Požádal 
členy, aby v termínu do konce ledna v místních částech zmapovali tyto pozemky. 
Předseda požádal, aby GIS připravil mapový podklad (formát A3) celého katastru (v 
Henčlově včetně Výmyslova) a poskytl je výborům jak v papírové, tak i v elektronické 
podobě. V podkladu budou uvedeny vlastnické vztahy všech státních a krajských 
institucí (odsouhlaseno všemi hlasy). 
D. Novotná prověří, zda již odbor majetku nemapoval studny. Pokud ano, zašle 
členům výboru materiál k aktualizaci. 

5. Diskuse k financování místních částí v roce 2016

Předseda informoval, že do návrhu rozpočtu na rok 2016 byla dojednána částka 
vyčleněná pro jednotlivé místní části „na hlavu“ ve výši 1.300,-- Kč. O výši příspěvku 
pro rok 2017 bude dále jednáno. Přehledně jsou částky „na hlavu“ uvedeny v tabulce, 
kterou přítomní obdrželi. Dále předseda hovořil o možnostech realizace investičních 
akcí v návaznosti na možnosti rozpočtu. Náměstek Košutek uvedl, že nárůstem 
finančních prostředků „na hlavu“ dochází k zlepšení pozice místních částí. 
Diskuse k problematice financování místních částí, úvahy o dlouhodobé 
podfinancovanosti místních částí a nastoupení cesty k nápravě této situace. Členové ve 
svých vystoupeních podpořili tento směr.
Předsedkyně místní části Kozlovice J. Čechová vystoupila s tím, že i z peněz „na 
hlavu“ jsou akce realizovány přes město (od projektu až po dodavatele), a to dle jejího 
názoru zakázku prodražuje. Jako příklad uvedla požadavek na zastřešení autobusové 



zastávky – dle jejich průzkumu by měl přístřešek stát cca 90 tisíc i s lavičkou. Projekt 
stál cca 50 tis. Kč, vysoutěžena byla cena cca 330 tis. Kč. Na výboru proto realizaci 
neodsouhlasili. Diskuse k problematice přístřešků. B. Střelec uvedl, že v Čekyni by 
přeložky kvůli zastávce přišly na cca 100 tis. Kč a proto zastávku místní výbor odmítl.
Předseda v této souvislosti doporučil přítomným, aby si dávali pozor při zpracování 
projektu a hlídali to, co opravdu požadují do projektu zapracovat – zejména opravy. 
Zástupce z Henčlova A. Vohnický se dotázal na slučování zakázek – má na mysli 
vysoutěžení dodavatele na chodník v Henčlově. D. Novotná vyžádá k tomuto dotazu 
stanovisko odboru řízení projektů a investic.
Dále pokračovala diskuse k přípravě projektů, projektových dokumentací, k možnosti 
zapojení zástupců místních částí do přípravy projektu již od samého počátku, včetně 
výběru projektanta. V diskusi zaznělo, že je nezbytně nutné, aby si zástupci místních 
částí ještě před zaplacením a dohotovením projektu vždy zkontrolovali, zda je projekt 
zpracován podle jejich požadavků. Vyplatí se sledovat zpracování projektu průběžně a 
komunikovat v této věci jak s projektantem, tak s magistrátními úředníky. 
Předsedkyně z Žeravic L. Landsmannová se vyjádřila, že zabezpečení projektů by dle 
jejího názoru měli zajišťovat úředníci z magistrátu, nikoliv lidé z místních částí. B. 
Střelec doplnil, že úředníci MMPr připraví a zajistí projekty podle nejlepšího svědomí, 
ale nikoliv podle znalosti místního prostředí.
Dále B. Střelec (Čekyně) uvedl, jakým způsobem bude fungovat čerpání prostředků 
„na hlavu“, které budou schváleny na prosincovém zasedání zastupitelstva. Upozornil 
na to, že pokud nemají v místních částech zpracované projekty, vydaná povolení a 
hlavně vysoutěženého dodavatele, těžko je budou schopni v roce 2016 vyčerpat. 
T. Přikryl upřesnil, jakým způsobem jsou schvalovány úpravy rozpočtu na 
zastupitelstvu, které se schází jedenkrát měsíčně. Případně nevyčerpané prostředky 
budou místním částem převedeny. Doplnil, že by si v místních částech měli promyslet, 
jak s navýšením naloží – mohou finance navýšit i na kulturu a na materiál. Rozpis 
částky předat co nejdříve na mailovou adresu lenka.mikesova@prerov.eu. 

6. Návrh harmonogramu konání zasedání VMČ v 1. pololetí 2016

Výbor se bude ke svým jednáním scházet vždy ve čtvrtek od 16 hodin v zasedací 
místnosti  (Smetanova ulice). Termíny: 28. 1., 25. 2., 24. 3., 28.4., 26.5., 23.6.

             Odsouhlaseno.

7. Podněty MV Kozlovice směrované Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro 
místní části:

          A) Opravy a rekonstrukce chodníků a komunikací v místní části Kozlovice
Předseda připomněl svůj slib, že nedodělky z Kozlovic bude shromažďovat, k 6. 11. je 
termín uzavřen. Do 13. 11. zpracuje komplexní materiál, zřejmě bude nutné doplnit 
parcely apod.

                B) Zabývat se vybudováním obchvatu Kozlovic
Informace náměstka, že se jedná o krajskou komunikaci, z místní části jsou i hlasy 
opačné. J. Draška uvedl, že na jednání výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu i 
na zasedání zastupitelstva byly dopravní priority projednávány -  obchvat Kozlovice, 
co se týče podpory ze strany města, je v dopravních prioritách města Přerova pro 
strategii ITI (integrovaných teritoriálních investic), či krajské investice na 5. místě.



8. Různé, podněty, náměty

 R. Pospíšilík – autobusová zastávkách v Lýskách. Primátor požaduje, aby výbor 
v Lýskách ve spolupráci s náměstkem Košutkem a Z. Vojtáškem projednali možnost 
zřídit autobusovou zastávku přímo v Lýskách. Požádal, aby místní výbor Lýsky 
stanovil termín, ve kterém se sejdou a pokusí se nalézt vhodné řešení. V. Hluzínová
upozornila, že kvůli zahájení stavby dálnice je třeba vyřešit přemístění zastávky 
rychle. P. Košutek sdělil, že se snažili dojednat objízdnou trasu přes polní cestu, avšak 
nákladní auta neprojedou podjezdem, policie nepovolí semafor. Přislíbil, že na 
nejbližším kontrolním dnu znovu otevře tuto problematiku. J. Draška  doplnil, že před 
3 týdny proběhlo jednání se zástupci Skanska a Dopravoprojektu. Na jednání jej 
zklamalo, že Skanska neměla připraveny varianty harmonogramu. Právě tam byl 
přítomen i předseda místního výboru Lýsky, který upozorňoval na tento problém. 
Připojili se k němu i zástupci místní části Vinary. Dle jeho informací v období mezi 
19. listopadem a 31. lednem se podjezdem v Lýskách proveze 85 tisíc m3 zeminy, 
další práce již budou méně dramatické. Hlavní deponie je umístěna v Prosenicích. 
Kontrolní den je zhruba 1x měsíčně, nejbližší se koná 19. 11. v areálu bývalých 
drůbežáren. Předseda uvedl, že je třeba vyvíjet tlak, aby se jezdilo kolem kolejí až do 
Prosenic, jako problém vidí i bezpečnost provozu. J. Draška navrhuje jednat 
s inspektorem bezpečnosti práce, který je pro tuto stavbu vyčleněn. Náměstek Košutek
uvedl, že předseda místní části Lýsky navštívil s inspektorem bezpečnosti práce 
Lýsky. Ten přislíbil, že pošle návrhy možného řešení.

 D. Svobodová, Lověšice – problém Mírová ulice, přemístění značky omezení na 12 
tun. P. Košutek vysvětlil, proč je tam značka umístěna a proč by mělo dojít ke změně 
dopravního značení. Diskuse k problematice, zejména k průjezdu těžkých nákladních 
aut podjezdem (Resta Dakon), který je ještě v záruce. Předseda konstatoval, že je 
špatně, aby nákladní automobily Resty projížděly podjezdem. Navíc převážený 
recyklovaný materiál je prašný. Další debata k problematice, zatím není přeznačení 
odsouhlaseno. 

 L. Landsmannová, Žeravice – dotaz, jaké jsou v místních částech signály operátorů, 
v Žeravicích velmi špatný (ve spodní části mají problémy i hasiči).  Ze strany 
přítomných bylo uvedeno, že „jak kde a jak kdy“. V některých místních částech 
dokonce proběhlo měření, které však i přes přetrvávající problémy vyšlo dobře (např. 
Henčlov). Diskuse k problematice.

 P. Ježík, Dluhonice – k čemu je dobré, že se zpracoval registr náhradní zeleně, kdo 
s ním pracuje. Předseda uvedl, že právě dnes dostal informaci od Z. Vojtáška, že 
s tímto materiálem pracuje při zpracování plánu zeleně. P. Ježík upozornil, že 
v Dluhonicích, v ulici K Rokytnici se právě nyní vysazují na špatném místě stromy
(dle zjištění podle pokynu S. Doupalové), aniž by o tom byli v místní části předem 
informováni. J. Čechová doplnila, že je oslovili myslivci s náhradní výsadbou. 
Předseda odpověděl, že pokud budou mít další požadavky na náhradní výsadbu, může 
být základní materiál doplněn. 

 B. Střelec, TSMPr
 Zimní údržba. Místní výbory měli poslat připomínky na odbor majetku, 

dává možnost smluvit si v příštím týdnu schůzku za účasti zástupců města 
a TSMPr  (v kanceláři B. Střelce, od 15 hodin, ve dnech 9., 11. a 12. 11.), 
na které budou projednána na mapách zakreslená území pro zimní údržbu.
Mohou se ještě provést poslední korekce. V průběhu pátku 6.11. si 
zástupci místních výborů mohou telefonicky domluvit termín – tel.: 
702 131 956



 Rozvoz velkých kontejnerů na bioodpad bude probíhat do konce 
listopadu. Pokud kontejner naplní, zavolat na telefon pana Antla –
602 783 591, aby zajistil jeho výměnu. Pak až do dubna nebudou 
přistavovány velkoobjemové kontejnery. Pracovní doba do 14.30 hodin. 
Pokud nebude do kontejnerů ukládán pouze bioodpad, bude svoz zastaven.

 Svoz velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad byl ukončen. 
 Svoz bioodpadu bude probíhat dle harmonogramu, zveřejněného na 

stránkách TSMPr. 
 Kompost bude prvotně uplatněn do městské zeleně, nyní tedy nebude 

k dispozici pro potřeby občanů. 
 Svoz plastů probíhá 2x týdně, bude tak svoz zajišťován i nadále. 
 Likvidace některých svozů pytlového odpadu a náhrada stanovišti 

s kontejnery. Bude zástupce místních částí konkrétně informovat o 
připravovaných změnách, v Penčicích je to již dohodnuto. 

 Ořezy budou probíhat v měsících leden až březen. Náhradní výsadba
bude realizována dle možností, zejména finančních. Předseda navrhl, že by 
bylo vhodné pořizovat levnější stromy o výšce cca metr padesát, které se 
daleko lépe chytí a nevyžadují takovou péči.

 Opravy chodníků a cest. V Přerově I – Město  (nejen v místních částech) 
jsou ve velmi špatném stavu, vyčleněné finanční prostředky jsou k jejich 
opravě zcela nedostačující. Na příkladech uvedl finanční náročnost staveb 
a problémy s nespokojeností občanů.

 V. Hluzínová (Lýsky) se dotázala, zda v souvislosti s připravovaným 
koncem skládkování neuvažuje město s osvětovou kampaní. B. Střelec
poskytl informaci k ukončení skládkování. Uvedl, že existuje projekt na 
rekonstrukci spalovny v Brně, Olomoucký kraj uvažuje o vybudování 1 
zařízení na energetické využití odpadu. Zatím však není rozhodnuto. 
Osvětovou kampaň budou TSMPr průběžně realizovat, ale v příštím roce 
se zaměří spíše na aktuální záležitosti. Doplnil, že TSMPr uvažují o sběru 
jedlých olejů (od roku 2016 by chtěli  začít ve sběrných dvorech).  

 Předseda připomněl požadavek na ostříhání šeříků u školky ve Vinarech, 
B. Střelec přislíbil zajištění. 

 R. Lepič (Újezdec) se dotázal, jak je to s ořezem křovin, chtěli by ořezat 
křoviny u kontejnerového stání. Závěr: poslat požadavek mailem B. 
Střelcovi. 

 P. Košutek reagoval na požadavek předsedkyně místní části Kozlovice, která by se 
chtěla sejít s představiteli města, VaKu a Strabaku. Navrhuje, aby se schůzka 
uskutečnila v průběhu příštího týdne s tím, že termín bude upřesněn dle možností 
zúčastněných. 

 P. Košutek také reagoval na požadavek předsedy místní části Dluhonice, který se chce 
k problému, jak se bude chodit, až bude nová trať? P. Ježík zdůraznil, že zásah do 
Dluhonic je radikální, proto je nad dokumentací lidem situaci vysvětlit. Místní výbor 
Dluhonice předal stanovisko k této problematice. P. Ježík dále také akcentoval 
problém, že to, co bylo lidem ministrem slíbeno již neplatí. Ale vysvětlovat by jim to 
měl nyní on a to není v pořádku. Pokud se budou názory lidí ignorovat, bude to špatně 
a skončí to jako s dálnicí. P. Košutek konstatoval, že město nemůže investorovi nic 
nařizovat. P. Ježík namítl, že stanovisko města musí být bráno vážně. Předseda se také 
přiklonil k názoru, že by město mělo stát za Dluhonicemi a mělo by požadovat, co 
bylo veřejně přislíbeno. Dle P. Ježíka nová železnice je v rozporu s územním plánem, 



má být vedena po privátních pozemcích a s lidmi nikdo nejedná. Je nezbytně nutné 
dbát na lidi a poslouchat jejich názory. 

9. Závěr
Ukončení jednání. 

Zapsala: Daniela Novotná
Schválil: Radek Pospíšilík


