
Zápis z 11. schůze Výboru pro místní části

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI

Datum jednání: Čtvrtek 28. ledna  2016 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 
(Smetanka)

Datum příštího jednání:
Čtvrtek 25. února  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

omluvena 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

Ludmila Landsmannová MČ Žeravice 

Kamil Šromota MČ Penčice

Omluveni: J. Čechová, MČ Kozlovice

Hosté:

Pavel Košutek, náměstek primátora
Ludmila Tomaníková, členka zastupitelstva
Zdeněk Vojtášek, ved. odboru správy majetku a komunálních služeb

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů

Zapsal: Daniela Novotná

Celkem členů výboru: 13
Výbor je usnášeníschopný, přítomno 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. Podnět  MV Lověšice směrované Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní části 

- parkování v ulici Mírová 
5. Podnět  MV Lověšice směrované Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní části 

- osadit radarový měřič rychlosti projíždějících vozidel, předat osazení křižovatky
světelnou signalizací odboru řízení projektů a investic k realizaci v co možná nejkratším 
termínu

6. Přiměřenost 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) – tajemník MMPr Petr Mlčoch, vedoucí odboru správy majetku a 
komunálních služeb Zdeněk Vojtášek, vedoucí odboru řízení projektů a investic Ivana 
Pinkasová

7. Předpokládaná výsadba dřevin v místních částech v roce 2016, včetně náhradní výsadby -
vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb Zdeněk Vojtášek

8. Možnost pořízení výpočetní techniky pro místní části a veřejná shromáždění v místních 
částech za účasti vedení města a zástupců magistrátu) – tajemník MMPr Petr Mlčoch

9. Různé, podněty, náměty
10. Závěr

Průběh jednání:

1. Úvod 
Předseda - zahájení, přivítání hostů, kterými byli Pavel Košutek, náměstek primátora;
Ludmila Tomaníková, členka zastupitelstva; Zdeněk Vojtášek, ved. odboru správy majetku a 
komunálních služeb

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání
V programu byla provedena změna, jako bod 3 byla vloženo projednání návrhu protihlukové 
vyhlášky, pozměněný program byl odsouhlasen všemi hlasy. 

3. Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klubu a regulaci 
hlučných činností.

Úvodní slovo k návrhu měl náměstek P. Košutek. Uvedl, že zejména radu zajímá názor na 
omezení hlučných činností (sekání apod.) a dále požadavky na omezení zábavní pyrotechniky. 
Dotázal se, zda je třeba ještě projednat návrh v jednotlivých výborech.
Předseda shrnul, jakým způsobem byl projednáván návrh minule, sdělil, že v místních částech 
jsou tyto věci většinou bez problémů. Zábavní pyrotechnika rovněž dle jeho názoru není 
příliš problematická. Předseda udělil slovo zástupci každé místní části, aby se vyjádřili  
k novému návrhu vyhlášky, který elektronicky obdrželi počátkem týdne: 
 Popovice – na dotaz, co je celé území bylo odpovězeno, že je to Přerov včetně všech 

místních částí. V Popovicích souhlasí s návrhem, ale v neděli a o svátcích navrhují klid.
 Henčlov – všední dny souhlas s návrhem, sobota a neděle od 18 do 6 hodin klid (míněno 

zákaz hlučných činností). Ke článku 2 navrhují dobu nočního klidu v letních měsících 
posunout od 23 do 6 hodin

 Lověšice - ke článku 2 navrhují dobu nočního klidu v letních měsících posunout od 23 do 
6 hodin. V neděli od 18 klid od sekaček a dalších hlučných činností. 



 Penčice – bez připomínek. Navrhují v čl. 6 výjimku pro Penčice – hodové zábavy pod 
širou oblohou bez omezení jako silvestrovská noc, bez nutnosti žádat o výjimku radu – to 
by se zřejmě týkalo více místních částí. Diskuse k výjimce, která by musela být přesně 
nadefinována. K. Šromota uvedl, že dle jeho názoru není vhodné, aby toto regulovala 
městská rada. K tomu se připojil i předseda a někteří další členové výboru. 

P. Košutek upozornil na změnu oproti minulému návrhu – článek 4 bod a) 
 Předmostí – mají trochu problém s čl. 4 body c) a d) – Předmostí má částečně městský, 

částečně venkovský charakter. V zásadě ale nebudou návrh rozporovat. J. Draška se 
vyjádřil k letním akcím pod širou oblohou – přiklonil by se k výjimce na akce typu hody, 
sraz rodáků apod. Navrhují, aby tyto akce byly pouze na ohlášení (ohlašovat na Městské 
policii a Kanceláři primátora např. 14 dní předem, bez rozhodování rady). Dále uvedl, že 
jsou slyšet v Předmostí zvukové efekty ohňostrojů pořádaných např. na hotelu Jana (k 
organizovaným ohňostrojům uvedl P. Košutek, že toto spadá do gesce obecně závazné  
vyhlášky 1/2003, kterou se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany při 
akcích, kterých se zúčastní větší počet osob). Obecně platí, že s petardami má větší 
problém právě „město“ a Předmostí.

 Újezdec – zákazy nic neřeší, v Újezdci mají stále stejný názor, jako problém vidí 
vymahatelnost vyhlášky. R. Lepič bere pozitivně, že mohou požádat o prodloužení 
nočního klidu. Zajímá ho, zda může žádost na radu podat místní výbor, i když nemá 
právní subjektivitu. P. Košutek uvedl, že bude do návrhu vyhlášky doplněno. Dále se 
R. Lepič dotázal, jaký bude proces povolování. P. Košutek odpověděl, že dle jeho názoru 
nebude mít rada zájem omezovat činnosti v místních částech. Dále R. Lepič  řekl, že 
Újezdec se přiklání k tomu, aby hodové oslavy byly opravdu ve výjimce nebo např. 
pouze na ohlášení. Navrhuje, aby každá místní část měla jednu akci – hody, takto 
ošetřenou přímo ve vyhlášce. V diskusi zaznělo, že s přesným vymezením hodových 
oslav pro stanovení je problém, jelikož se jedná o pohyblivý svátek. Dále bylo řečeno, že 
pokud bude místní výbor žadatelem o výjimku, bude muset být za místní výbor 
odpovědná osoba (předseda). S petardami v Újezdci problém nemají. 

 Žeravice – zastávají stejné stanovisko jako minule, omezení nepožadují. Co se týče 
petard, nemají problém, stížnosti jsou ojedinělé, individuálně řeší. Hody mají dvakrát 
ročně, pohyblivý svátek.

 Lýsky – nemají žádné stížnosti, ani ohledně petard. Akce také dělají, souhlasí s tím, že by 
pro akce pořádané v místních částech mohlo stačit ohlášení, ale je na zvážení, zda by se 
mělo týkat 1 akce nebo 1 – 3 akcí nebo všech akcí.

 Dluhonice – akce probíhají bez problémů, ohňostroje taky, nikdo si nestěžuje. 
Problémem je řešení sousedských vztahů – nedělní klid. Proto navrhují, aby v neděli byly 
hlučné aktivity vyloučeny.

 Čekyně – místní výbor zasedá příští týden. Názor předsedy – o sobotách a nedělích 
omezení ano. Problém však vidí ve vymahatelnosti vyhlášky a narušení sousedských 
vztahů – vzájemné „udávání“.  Co se týče omezení činností ve všední dny (pondělí až 
pátek) od 7 hodin, nevidí k tomu jediný důvod. Z diskuse vyplynulo, že k tomuto názoru 
se přiklánějí i další členové výboru. B. Střelec zdůraznil, že v Čekyni nevnímají jako 
problém hluk, zásadním problémem je čistota ovzduší.

 Vinary – obecně závaznou vyhlášku ve Vinarech nepotřebují, pokud má být schválena, 
ať co nejméně omezuje a jednotlivé případy ať řeší Městská policie. 

 L. Tomaníková – doplnila, že vše je o toleranci, k omezení hlučných činností ve všední 
dny upozornila, že v létě je lepší zahájit práci brzy ráno, přes poledne bývá kvůli teplotám 
problém. Diskuse k problematice. B. Střelec doporučuje, abychom se podívali na ostatní 
statutární města v kraji – nemají takovou vyhlášku. Navrhuje zamyslet se nad tím, zda 
vůbec takovou vyhlášku přijímat.



Výbor je usnášeníschopný –  přítomno 12 členů s právem hlasovat.
Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů. 

Předseda předložil následující návrhy na usnesení:

Usnesení č.: VMČ/11/22/2015
Výbor pro místní části navrhuje:

1. K článku 4 bod a) - nebude platit pro všechny místní části (ve všední dny tedy 
v místních částech bez omezení)

2. K článku 4 – ve všední dny  (pátek a sobota) bude pro všechny místní části  platit 
zákaz hlučných strojů v době od 22 do 6 hodin  

3. K článku 4 bod d) – o nedělích a státních svátcích bude pro všechny místní části  
platit zákaz hlučných strojů v době od 6 do 8 hodin a od 11 do 14 hodin  

Hlasování – pro  10 proti 0 zdržel se 2
Návrh byl přijat.

Usnesení č.: VMČ/11/23/2015
Výbor pro místní části navrhuje do čl. 6 doplnit bod 5) a 6): 

1. Hody a další kulturně společenské akce konané v místních částech budou pouze na 
ohlášení, podané prostřednictvím místního výboru, případně spolku, nejpozději 10 
dnů předem Městské policii a Kanceláři primátora - byl by článek 6 bod 5)

Hlasování – pro  11 proti 1 zdržel se 0
Návrh byl přijat.

2. Navrhuje, aby v místních částech v pátek a sobotu byla umožněna hudební 
produkce do 23 hodin (od května do září bude tedy noční klid posunut od 23 do 6
hodin) – byl by článek 6 bod 6

Hlasování – pro  9 proti 0 zdržel se 3
Návrh byl přijat.

Po přečtení celého návrhu obecně závazné vyhlášky, doplněného a upraveného na základě 
výše uvedených usnesení, předložil předseda následující návrh usnesení:

Usnesení č.: VMČ/11/24/2015
Výbor pro místní části souhlasí s upraveným zněním návrhu obecně závazné vyhlášky o 
ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností tak, jak bylo přečteno.

Hlasování – pro  9 proti 0 zdržel se 3
Návrh byl přijat

4. 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 se dotázal, zda 
neměli s mapovými podklady problém, nikdo nevznesl další požadavky.  Předseda uvedl, že 
některé místní části již mají úkol splněný. Termín byl prodloužen do 29. 2. 2016.



5. Podnět MV Lověšice směrované Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro 
místní části - parkování v ulici Mírová 

R. Pospíšilík informoval o svém jednání přímo v Lověšicích, shrnul problém s parkováním 
v ulici, což přináší na základě udání pokutování za špatné parkování. Komunikace je úzká a 
pokud v ní zaparkuje auto, není zachována průjezdná šířka. Situace je komplikovaná, požádal 
Z. Vojtáška o návrh řešení. Paní Svobodová doplnila, že je vše o lidech, dříve takový problém 
nebyl, udávání nastalo až poté, co se řešil průjezd nákladních automobilů podjezdem. Z. 
Vojtášek uvedl, že se jedná o komunikaci kraje, po obou stranách je pás zeleně, který je pro 
parkování nedostatečně široký (bude prověřeno na SUS, zda by souhlasila s umístěním 
zálivů v zeleni – zajistí MAJ). Pokud by se zrušily pásy zeleně a provedlo zpevnění a 
parkování na chodníku, bylo by to velmi nákladné řešení, navíc by se musel vyřešit problém 
se vzrostlými stromy. Podle jeho názoru bude zřejmě třeba nechat zpracovat studii s různými 
variantami řešení (i možnost vybudování odstavného parkoviště), včetně vyhodnocení 
nejvhodnějšího návrhu. 

6. Podnět  MV Lověšice směrované Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro 
místní části - osadit radarový měřič rychlosti projíždějících vozidel, předat 
osazení křižovatky světelnou signalizací odboru řízení projektů a investic k 
realizaci v co možná nejkratším termínu

D. Svobodová informovala o dopisu z ŘSD (který jí předal P. Košutek) a navrhuje tohle 
řešení. R. Pospíšilík uvedl, že zpomalovací radar nic neřeší, musel by být umístěn radar 
s kamerou, na základě kterého by byly udělovány pokuty. B. Střelec uvedl, že zpomalovací 
semafory se již nepovolují. Dále na základě svých zkušeností doplnil, že by zvolené řešení 
muselo zaplatit město. 

Usnesení č.: VMČ/11/25/2015
Výbor pro místní části navrhuje náměstkovi P. Košutkovi zajistit zbudování klasického 
semaforu s pohybovým čidlem na auta přijíždějící ze strany od hřbitova a Lověšic nebo 
zajistit jiné bezpečné řešení.

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

7. Přiměřenost 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) – tajemník MMPr Petr 
Mlčoch, vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb Zdeněk Vojtášek, 
vedoucí odboru řízení projektů a investic Ivana Pinkasová

Předseda uvedl, že na základě telefonického rozhovoru s I. Pinkasovou zjistil, že ochranu 
majetku při realizaci investičních akcí mají vyřešenu a zapracovánu. 
Následovala diskuse k přiměřenosti nákladů na pořízení dokumentace na malé investiční 
akce. Z. Vojtášek uvedl, že náklady na dokumentaci vychází z ceny projektantů. Pokud 
v místních částech mají povědomí o projektantech (dodavatelích), které by odbor majetku 
mohl oslovit, mohou předat kontakty a budou osloveni při výběrových řízeních. Vzhledem 
k tomu, že opět zazněla otázka budování zastávky, uvedl k tomuto příkladu, že pokud se bude 
stavět nová zastávka, musí být naplněny veškeré zákonné požadavky. Dále zdůvodnil, že 
dokumentace je prodražovaná také sčítáním investičních akcí (bude se nyní pravděpodobně 
sčítat „asfalt“ a „dlažba“). Jiný typ zadávacího řízení na veřejnou zakázku s sebou potom 



přináší i jiné nároky na finance a čas (vyhotovení dokumentace pro provádění stavby). 
Diskuse k problematice. B. Střelec uvedl, že zastávka nemusí být realizovaná jako trvalá 
stavba, tudíž ji lze pořídit i bez stavebního povolení – letos si ji v Čekyni zrealizují sami. B. 
Střelec navrhuje, aby vedoucí odboru PRI I. Pinkasová navštívila zasedání VMČ a vysvětlila, 
jaké typy dokumentace jsou k jednotlivým stavbám potřeba, a to zejména s ohledem na sčítání 
zakázek. B. Střelec rozebral problematiku vysokých nákladů na dokumentace právě 
v důsledku sčítání zakázek, což je dle sdělení Z. Vojtáška zdůvodňováno časovou, místní a 
věcnou souvislostí. 

8. Předpokládaná výsadba dřevin v místních částech v roce 2016, včetně náhradní 
výsadby - vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb Zdeněk 
Vojtášek

Z. Vojtášek informoval, že nejdříve je třeba realizovat náhradní výsadbu, o které již bylo 
rozhodnuto (náhradní výsadba je podložena rozhodnutím, je určena přímo na pozemek 
s konkrétním druhem stromu), to nyní nelze změnit. Návrh místních částí bude předán a 
projednán na stavebním úřadě, aby dle návrhu jednotlivých místních částí byla ukládána 
náhradní výsadba do jednotlivých místních částí. Na zasedání zazněl požadavek, aby při 
rozhodování o umístění náhradní výsadby bylo místo s místním výborem konzultováno. 
B. Střelec navrhuje, aby se automaticky po pokácení stromu na jeho místo vysadil 
v nejbližším možném termínu nový strom, k čemuž Z. Vojtášek doplnil, že to je možné jen 
s finančním krytím. R. Pospíšilík požaduje, aby byl stanoven předpoklad, kdy se budou 
výsadby realizovat a v jaké ceně, předseda by projednal následně možnost finančního 
krytí.  Dále proběhla diskuse k problematice, z níž vzešel požadavek sdělit termín jarní 
výsadby v jednotlivých místních částech, včetně Předmostí a dále žádost o prověření, 
kde bude výsadba realizována (do konce dubna). Z diskuse vyplynulo také upozornění, že 
realizovaná výsadba by měla být včetně údržby a zalévání (dle sdělení B. Střelce již 
nebudou dělat technické služby). 

Ze zasedání odchází Z. Vojtášek a V. Hluzínová, přítomno 11 členů s právem hlasovat

9. Možnost pořízení výpočetní techniky pro místní části a veřejná shromáždění 
v místních částech za účasti vedení města a zástupců magistrátu) 

K tomuto bodu D. Novotná uvedla, že požadavky na výpočetní techniku lze řešit individuálně 
s vedoucím odboru vnitřní správy P. Karolou. Pořízení (a následně i provoz) by bylo možné 
výhradně z finančních prostředků vyčleněných „na hlavu“. S ohledem na velmi nízkou 
efektivitu využívání výpočetní techniky nebudou místní výbory počítači vybavovány plošně.
K možnosti uspořádat veřejná shromáždění v místních částech bylo řečeno, že požadavky 
mají být uváděny v zápisech, následně bude individuálně řešeno. 

10. Různé, podněty, náměty
- Docházka – předseda seznámil přítomné s účastí členů VMČ na zasedáních za 

uplynulý tok. 
- Zápisy z jednání výborů – některé výbory nezasílají zápisy, používat dohodnutý 

formulář. Zápisy jsou průběžně vyvěšovány na web města. 
- P. Ježík – finance na hlavu -  přivítal by, kdyby měl k dispozici seznam akcí, za co se 

peníze utratily a jaké peníze byly převedeny. T. Přikryl doplnil, že loňské sestavy 
poslal všem výborům právě dnes, na městském webu lze tyto informace nalézt 
v rozklikávacím rozpočtu. Pokud mají v této oblasti nějaký problém, nabízí, aby se na 
něj obrátili. V této souvislosti uvedl, že po navýšení částky mají některé místní části 
peníze z navýšení nerozděleny. 



- L. Tomaníková – spolupráce ve věci blahopřání jubilantům. Dotázala se, zda platí 
dohoda, že v místních částech (včetně Předmostí) budou dostávat jubilanti dárky 
navýšené o cenu kytky a kytku si budou pro své jubilanty pořizovat sami z peněz 
vyčleněných  „na hlavu“. Toto bylo odsouhlaseno. Připomněla, že se dárky jubilantům 
dávají podle trvalého bydliště – může se jednat o jubilanty, kteří právě pobývají v 
nemocnici, domově důchodců. Dále paní Tomaníková seznámila přítomné s dalšími 
aktivitami komise pro občanské záležitosti – blahopřání stoletým a starším jubilantům, 
setkání s pětasedmdesátníky... 

- J. Draška – informace o pracovní skupině pro malé dopravní záležitosti. 
V listopadu byly na programu čtyři body, týkající se Předmostí, účastnil se tohoto 
jednání. Dotázal se, zda mají informace o zasedáních a programu této pracovní 
skupiny, zda se případně jejího jednání účastní. Z reakce bylo patrné, že nikoliv. 
Závěr. Posílat pozvánky na jednání této pracovní skupiny předsedům místních výborů 
a předsedovi VMČ R. Pospíšilíkovi.

- D. Svobodová – mateřská škola Lověšice spadá pod mateřskou školu Újezdec. 
V zahradě byly v minulosti hrací prvky, byly odstraněny a již je tam pouze pískoviště.  
Na dotaz, zda bude provedena náhrada za tyto průlezky, bylo řečeno, že mají řešit 
přes odbor školství.

- B. Střelec – vyjádřil se k zápisu z Kozlovic, v němž bylo uvedeno, že si nepřejí, aby se 
vymezená část ošetřovala v rámci zimní údržby solením. B. Střelec uvedl, že budou na 
jaře zpracovávat zcela nový systém zimní údržby, následně jej předají místním částem 
k připomínkování. Informoval o pořízení nového sypače. Připomínky k zimní údržbě 
mohou místní části řešit s B. Střelcem. Požádal, aby znovu zvážili, zda by nebylo 
v místních částech možné najít lidi na dohodu na zimní údržbu. 

- B. Střelec – zpracovávají plány sečení, příští týden bude řešit. Pokud nebyly 
připomínky místních částí zapracovány, mají řešit s paní Spurnou.

- B. Střelec – podnět na radu – požaduje, aby PRID schválil zadávací dokumentaci na 
chodníky a komunikace vždy v lednu na celý rok.

- J. Venský – dotaz na B. Střelce ve věci údržby komunikací B. Střelec vysvětlil 
systém údržby, technické služby řeší údržbu místních komunikací, ale např. ulici 
Hranická ne, to je krajská komunikace.

- L. Landsmannová – dotaz na B. Střelce, kdy budou kácet v Žeravicích. B. Střelec 
uvedl, že do konce března, TSMPr pouze kácí, ale nevysazují.

- R. Pospíšilík - pozvánka na prezentaci Mamutova – pozvánku všichni obdrželi, 
koná se 8.2.2016, předseda informoval o přípravě projektu.

11. Závěr

Zapsala: Daniela Novotná
Schválil: Radek Pospíšilík


