
Zápis ze 10. jednání Místního výboru místní části Henčlov

ze dne 1.2.2016

Místo konání: Hečlov
Přítomni: Petr Laga – předseda

Martin Jemelka
Ing. Kateřina Herzogová
Naděžda Valachová
Aleš Vohnický

Omluveni: -

Hosté: -

Program jednání:
1. Chodník podél areálu MŠ Henčlov
2. Chodník ul. Nová
3. Skácení líp na hřišti TJ Sokol
4. Umístění košů na psí exkrementy
5. Přistavení velkoobjemových kontejnerů
6. Ořez stromů podél cyklostezky
7. Různé

8. Úkoly pro členy MV
9. Žádosti a podněty směrované k MMP
10. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1

Chodník podél areálu MŠ Henčlov – bylo vytipováno místo pro přecházení, tj. snížený 
obrubník, v ul. Hliník. Jedná se o místo napojení nového a původního chodníku směrem 
k silnici Přerov – Troubky, vlevo. P. Laga následně požadavek předal na MMP, p. 
Kašpárkovi. Po projednání  s projektantem bylo místo pro přecházení zamítnuto.

Bod 2

Předláždění chodníku v ul. Nová – je potřeba prověřit, zda MMP předal objednávku na 
zpracování projektové dokumentace.

Bod 3

Do konce vegetačního klidu budou skáceny lípy na hřišti TJ Sokola, vč. provedení terénních 
úprav.

Bod 4

Paní S. z Vymyslova zaslala dopis p. Lagovi, kde požaduje po MMP umístění 2 ks košů na 
psí exkrementy – a to 1 ks u autobusové zastávky směr Přerov a 1 ks na začátek 
Vymyslova. Taktéž bude vyhlášeno místním rozhlasem, aby občané uklízeli po svých psech. 
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Bod 5

Unor/březen – Místní výbor požaduje po Technických službách přistavení velkoobjemového 
kontejneru na bioodpad do Henčlova a Vymyslova. V tomto období občané provádí ořez 
stromů.

Bod 6

Podél cyklostezky je potřeba provést ořez 2 ks náletových dřevin (není vidět přes větve) –
parc. č. 7167/14. Dle sdělení pí. Doupalové z MMP je tato záležitost v řešení. Stromy budou 
částečně skáceny.

Bod 7

Různé

- MV vzal na vědomí – schůze 5.2 drobné záležitosti v dopravě – zástupce MV Henčlov 
se nezúčastní, neboť není řešena doprava do Henčlova.

- Dětské šibřinky, které se budou konat 27. 2. 2016 – MV spoluorganizuje Dětské 
šibřinky a bude se podílet na úhradě nájmu sokolovny.

- Změna termínu schůze na 2. pondělí v březnu – jsou jarní prázdniny.

- P. Vohnický podal informaci ze zasedání výboru místních částí

- Hluková vyhláška  - p. Vohnický nás seznámil s návrhem vyhlášky

- Zmapování neudržovaných pozemků ve vlastnictví státu a studny v místních částech: 
Seznam studní byl zaslán na MMP. Neudržované pozemky - jedná se o všechny 
pozemky ve Vymyslově – stát je neudržuje.

- Předpokládaná výsadba stromů – v letošním roce nebude prováděna.

- Přiměřenost nákladů na malé investiční akce – je možnost předání kontaktů místních 
projektantů – budou osloveni MMP.  

Bod 8 – Úkoly pro členy MV

- Skácení líp na hřišti TJ Sokol + terénní úpravy

Bod 8 - Žádosti a podněty směrované k MMPr

      - Předláždění chodníku v ul. Nová – MV vznáší dotaz, zda MMP vydal objednávku na 
zpracování projektové dokumentace.

- umístění 2 ks košů na psí exkrementy – a to 1 ks u autobusové zastávky směr Přerov a 1 
ks na začátek Vymyslova

- Unor/březen – Místní výbor požaduje po Technických službách přistavení velkoobjemového 
kontejneru na bioodpad do Henčlova a Vymyslova

Bod 9 - Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

-

Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

1/10/2016 Vykácení líp na hřišti TJ Sokol, vč. terénních
úprav

Z: M. Jemelka
T: 31.1.2016
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Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 
V uvedeném termínu 
(do 30 dnů po 
obdržení zápisu) se 
vyjádří: 

2/10/2016 Dotaz, zda byla vydána objednávka na 
zpracování PD oprava chodníku v ul. Nová

3/10/2016 Umístění 1ks košů na psí exkrementy u 
zastávky směr Přerov a 1ks na začátku 
Vymyslova

4/10/2016 Přistavení velkoobjemových kontejnerů do 
Henčlova a Vymyslova – únor/březen

Bod 5 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní části 
(předseda R. Pospíšilík)

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku

-

Zapsala Naděžda Valachová                                                                      Dne: 15.2.2016

Podpis

Předseda Petr Laga

Podpis

Přílohy: -

Obdrží:

- Kancelář primátora


