
Zápis z 10. schůze Výboru pro místní části

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI

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

Datum příštího jednání:
Čtvrtek 28. ledna  2016 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 

(Smetanka) 

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

omluven 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: Aleš Vohnický

Hosté:

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů

Zapsal: Daniela Novotná

Celkem členů výboru: 13
Výbor je usnášeníschopný, přítomno 12 členů, 12 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. Vyhodnocení činnosti výboru za uplynulý rok
5. Podněty MV Lověšice směrované Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní 

části:
a) Parkování v ulici Mírová
b) Osazení stávající křižovatky světelnou signalizací, v místě křížení silnice č.55, 

Hulínská s ulicí Nivky.    
6. Podněty MV Žeravice směrované Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní 

části:
a) Rekonstrukce chodníku na ulici Čekyňská
b) Zpracovat projekt na rekonstrukci komunikace v ulici Pod Lesem a U Stadionu II

7. Různé, podněty, náměty
8. Závěr

Průběh jednání:

1. Úvod 
Předseda - zahájení, přivítání hostů – zastupitelky L. Tomaníkové, předsedkyně 
komise pro občanské záležitosti, která se zúčastnila ve věci projednání spolupráce 
s komisí pro občanské záležitosti – blahopřání jubilantům. 

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 12 hlasy. 

3. Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze

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).

- Mapové podklady ke studnám i pozemkům vydistribuovány…
Předseda uvedl, že pokud mapa neodpovídá jejich katastrálnímu území, mohou 
prostřednictvím organizační pracovnice D. Novotné předložit další požadavky.  
Diskuse k problematice. 

4. Vyhodnocení činnosti výboru za uplynulý rok
Předseda zhodnotil činnost výboru za dobu svého trvání. Pozitivně vyhodnotil 
společný přístup k problémům v jednotlivých místních částech, zdůraznil tyto aktivity:
- Projednání připravované vyhlášky k omezení hluku
- Napojení cyklostezek  - byla odsouhlasena studie (v ITI cyklostezka Čekyně -

Přerov, napojení Dluhonic na Předmostí)
- Sdružená výsadba stromů  –  uvedl, že mu Z. Vojtášek přislíbil, že zpracuje 

materiál tak, aby v jednotlivých částech mohla být na jaře zahájena výsadba. 
Zásobník náhradní výsadby lze rozšiřovat. 



- Navýšení rozpočtu na hlavu na 1.300,-- Kč na hlavu, v pondělí 14. 12. bude 
projednáno na zasedání zastupitelstva. Navýšení tedy činí 750,-- Kč. Zdůraznil, že 
je třeba tyto peníze proinvestovat efektivně – chodníky, komunikace atd. dle 
nejhoršího stavu. Diskuse k problematice drobných staveb (pergoly, zastávky…) –
neadekvátnost ceny projektů vzhledem k hodnotě zakázky (pergola za 70 tis. Kč má 
projekt za 40 tis. Kč). Předseda informoval, že město na investice vyčlenilo 10 mil., 
nelze tedy počítat s dalšími akcemi v místních částech. 

Odešel T. Přikryl
Výbor je usnášeníschopný, přítomno 11 členů, 11 členů s právem hlasovat.

Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů.

- Zásady činnosti místních výborů statutárního města Přerova („Statut“ místních 
výborů)

- Přebírání realizovaných zakázek, ochrana před škodami při realizaci investičních 
akcí

- Rybníky Předmostí a Újezdec budou v pondělí 14. 12. projednány na zastupitelstvu

5. Podněty MV Lověšice směrované Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro 
místní části:

a) Parkování v ulici Mírová - R. Pospšilík navštíví Lověšice a na místě samém se 
dohodnou na návrhu řešení. Paní Svobodová v pondělí dopoledne si domluví 
s předsedou termín – navrhuje pondělí 14. 12. v 8.00. Bude doladěno ráno 
v 7.45. 

b) Osazení stávající křižovatky světelnou signalizací, v místě křížení silnice č.55, 
Hulínská s ulicí Nivky.  Z diskuse vyplynul požadavek na časté a pravidelné 
měření ze strany Policie České republiky.

6. Podněty MV Žeravice směrované Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro 
místní části:

a) Rekonstrukce chodníku na ulici Čekyňská – projekt byl připraven již před 3 
lety, osadní výbor tehdy akci zabrzdil, ale nyní již je chodník opravdu ve 
špatném stavu, cena cca 2,7 mil. Kč. Chtěli, aby řešilo město, ale budou si i 
šetřit, aby se akce mohla rozčlenit. Požadavek na odbor majetku, aby 
zhodnotil stav chodníku, projektovou dokumentaci a navrhl řešení.

b) Zpracovat projekt na rekonstrukci komunikace v ulici Pod Lesem a U Stadionu 
II - požadavek na odbor majetku, aby zhodnotil stav chodníku a navrhl 
řešení.

7. Různé, podněty, náměty

- L. Tomaníková poděkovala za spolupráci v oblasti spolupráce s komisí pro 
občanské záležitosti při blahopřáních jubilantům a vyzvala přítomné, aby své 
připomínky projednali ve výborech a předali jí je. Popřála všem přítomným do nového 
roku. Diskuse k problematice. B. Střelec otevřel otázku ceny kytek, které jsou 
jubilantům předávány. Z diskuse vyplynulo, že v místních částech si budou pro své 
jubilanty kupovat sami z peněz „na hlavu“ a od města budou mít tedy o 100,-- Kč 
hodnotnější balíček.  Závěr: Pro místní části bude změna - o 100,-- Kč hodnotnější 



balíček, kytku si koupí sami z prostředků na kulturu. Seznam jubilantů bude 
předsedům zasílán 14 dnů před koncem měsíce. Vše s platností od ledna 2016.

- Zápis předkládat ve standardizované podobě – odpovědi k podnětům posílat také 
předsedovi VMČ. 

- Doklady k proplacení předat na Kancelář primátora do 17. 12. 2015, objednávky řešit 
zásadně předem přes Kancelář primátora

- Zjistit u předsedy Hospodářského výboru, jak to bylo s vyjádřením ke zbytnému 
majetku od jednotlivých místních částí. Doplnit informace od Popovic.

- P. Ježík – projednávání koeficientů pro místní části – chyba, že nebylo projednáno 
přímo na jednání VMČ.

- B. Střelec – stavba na pozemcích města, opět nebyli v MČ Čekyně informováni. Musí 
být stanovena pravidla, jak se stavebníci mají chovat k majetku města. Je 
nezbytně nutné, aby měl stavební úřad k dispozici podmínky pro stavebníky.
K tomu J. Draška uvedl, že technická správa komunikací má svoje standardy, které 
zaslal jako vzor Mgr. Vojtáškovi. Mgr. Vojtášek dle jeho sdělení přislíbil, že obdobné 
zásoby k úpravě povrchů zpracují. 

- J. Draška – chybí odbor nebo oddělení dopravy, drobné problémy (např. vyznačení 
parkovacích míst) by mohl řešit samostatně magistrátní úředník. 

- B. Střelec – navrhuje vyvolat jednání se správou silnic Olomouckého kraje (SSOK) 
– problémy s jejich požadavky. Požádat náměstka Košutka o takové jednání.  Diskuse 
k problematice přebírání zakázek. Problémy – dle informace P. Ježíka jejich podněty 
nebyly ani na základě požadavku zapsány do protokolu. Závěr: na lednové jednání 
pozvat tajemníka, vedoucího odborů Z. Vojtáška, I. Pinkasovou. Na programu 
bude nepřiměřenost nákladů na pořízení projektové dokumentace na malé 
investiční akce, problematika ničení majetku města při realizaci investičních 
akcí, standardy stanovení podmínek stavby ze strany stavebního úřadu, 
přebírání stavby (uvedení komunikace do původního stavu). Dále bude 
projednána možnost pořízení výpočetní techniky pro místní části a veřejná 
shromáždění v místních částech za účasti vedení města a zástupců magistrátu. 

- J. Draška – informace o jednání výboru ve věci plánu udržitelného rozvoje mobility. 
Předložil připomínku za VMČ – navrhl doplnit podklady o materiál propojení 
cyklostezek.

- B. Střelec – informoval, že technické služby drží hotovost na veřejné osvětlení: volat 
581 291 156 (problémy hlásit B. Střelcovi). Je třeba nahlásit pouze telefonicky, mohou 
i občani. Pokud pošlou informace o závadě mailem, bude řešeno druhý den.

- Informace o vánočních akcích v jednotlivých místních částí. Předseda uvedl, že je 
škoda, že se o akcích pořádaných v místních částech víc neví, navrhl prezentovat akce 
jednotlivých místních částech např. v Přerovských listech, na webu… Informace do 
Přerovských listů posílat redaktorce Ingrid Lounové – mailová adresa
prerovske.listy@seznam.cz. Předseda informoval, že v Přerovských listech je pro 
prezentaci místních částí informační prostor. Výměna zkušeností s pořádáním akcí, 
spolupráce jednotlivých složek (hasiči, svaz žen…). 

- B. Střelec – informace k přípravě plánu seče. 
- R. Lepič – pořízení počítačů apod. do úřadoven. Bude řešeno v lednu.
- R. Lepič – problém s podomním prodejem. Požadavek na umístění cedule se zákazem 

podomního prodeje na tabule – začátek a konec obce. D. Novotná prověří možnost 
umístění takových cedulí. 

- J. Čechová – v Kozlovicích funguje zástupkyně spolku na ochranu spotřebitelů, 
kontakt na paní Chodilovou zašle předsedům místních výborů.



8. Závěr
Ukončení jednání. 

Zapsala: Daniela Novotná
Schválil: Radek Pospíšilík


