
Zápis z 12. schůze Výboru pro místní části

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI

Datum jednání: Čtvrtek 25. února  2016 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 
(Smetanka)

Datum příštího jednání:
Čtvrtek 24. března  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 

omluven Bohumír Střelec MČ Čekyně

Aleš Vohnický MČ Henčlov

omluvena Vendula Hluzinová MČ Lýsky

Josef Venský MČ Popovice

Tomáš Přikryl MČ Vinary

Ludmila Landsmannová MČ Žeravice 

Kamil Šromota MČ Penčice

Omluveni: Vendula Hluzinová, Bohumír Střelec

Hosté: Ingrid Lounová

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. Příspěvky do Přerovských listů
5. Projekt Svět lovců mamutů. 
6. Různé, podněty, náměty
7. Závěr

Průběh jednání:

1. Úvod 
Předseda jednání zahájil, přítomno 10 členů, výbor je usnášeníschopný. Předseda přivítal 
hosta, náměstka primátora P. Košutka a uvedl, že Ingrid Lounová, šéfredaktorka Přerovských 
listů se dostaví okolo 16.30 hodin. 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání
V návrhu programu nebyla provedena změna, program byl odsouhlasen všemi hlasy. 

Na zasedání přichází J. Venský, přítomno 11 členů s právem hlasovat

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). Termín byl prodloužen do 29. 2. 
2016. Diskuse.

4. Příspěvky do Přerovských listů.
Předseda přivítal šéfredaktorku Přerovských lisů a předal jí slovo. I. Lounová nabídla 
zástupcům místních částí možnost spolupráce, v Přerovských listech je možné publikovat 
zajímavosti z jejich současného života i z historie. Přivítá např. informace o zajímavých 
lidech, výročích  místních hasičů, spolků, informace o opravovaných komunikacích apod. 
Předseda doplnil, že se může jednat i o kontroverzní témata a doporučil ke zvážení možnost 
zabývat se v Přerovských listech „kotlíkovou“ dotací. Diskuse k vyhledávání témat. I. 
Lounová upřesnila, že zástupci místních částí nemají psát články a příspěvky, ale zasílat 
náměty, které potom šéfredaktorka ve spolupráci se zástupci místní části, případně i dalšími 
místními občany zpracuje. Do kulturního servisu mohou zasílat ke zveřejnění informace o 
připravovaných akcích (šibřinky, hody, soutěže, tvořivé dílny… Termín uzávěrky je vždy 
uveden v tiráži.
R. Lepič pozval šéfredaktorku na jednání místního výboru s tím, že by s ní chtěli projednat 
zpracování článku k 875. výročí od první písemné zmínky o obci Újezdec. Bylo dohodnuto, 
že si v této věci domluví pracovní schůzku. 
Dále byla poskytnuta informace ohledně reklamací. Pokud nejsou Přerovské listy doručeny, 
poslat šéfredaktorce informaci, bude řešeno. Je třeba, aby v reklamaci bylo uvedeno jméno, 
příjmení a adresa, na kterou nebyly listy doručeny. 
Kontakt: 
šéfredaktorka Ingrid Lounová, telefon: 725 178 178, email: prerovske.listy@seznam.cz.



V této souvislosti D. Novotná tlumočila nabídku tiskové mluvčí Lenky Chalupové na 
provedení korektur připravovaných pozvánek a plakátků. Pozvánky na akce lze také 
zveřejňovat v aktualitách na webových stránkách. 
Kontakt: Lenka Chalupová, mail: lenka.chalupova@prerov.eu. 

Na zasedání přichází L. Landsmannová, přítomno 12 členů s právem hlasovat

5. Projekt Svět lovců mamutů
Předseda představil přítomným projekt Svět lovců mamutů. Připomněl, že projekt byl 
zpracován již v minulých obdobích. Nyní se v něm pokračuje, jelikož se rýsuje možnost 
získání podpory z fondů přeshraniční spolupráce (rozvoj přírodních a kulturních zdrojů pro 
podporu zaměstnanosti). Shrnul představy, jak by měl Mamutov fungovat – jako vzdělávací 
turistické centrum se sportovními a zábavními prvky. Cílem je ovlivnit návštěvnost regionu, 
předpokládá se 130 tisíc návštěvníků ročně, v souvislosti s realizací projektu by mělo být 
vytvořeno cca 26 nových pracovních míst. S ohledem s předpokládanou návštěvností lze 
očekávat také významný rozvoj služeb (zejm. stravování, ubytování, ale i další). V rámci 
Mamutova se počítá i s dalším doprovodným programe – pro školní výlety, pro turisty apod. 
Do projektu půjde město Přerov ve spolupráci s polským partnerským městem Ozimek.  
Předseda informoval, že již byl zpracován projektový záměr a odeslán k posouzení, nyní se 
očekává, zda bude naplňovat parametry dotačního titulu. Předseda také doplnil informace o 
přípravě projektové dokumentace, o jednáních ve věci směny pozemků.
J. Draška doplnil, že dle odborníků by se jednalo o jedinečnou atrakci nejen v České 
republice, ale i ve střední Evropě. Pozitivně vnímá fakt, že jedním ze spoluautorů projektu 
Mamutova je divadelní scénograf. Vrátil se k historii projektu, kdy v první verzi byl záměr na 
vybudování Mamutova zpracován klasicky. Dnešní podoba je zajímavější, více zaměřená na 
přírodu (přínosem pro Předmostí by měl být i volně přístupný park), se vstupy do podzemí, 
ZOO, třistašedesátistupňovým kinem, sochou mamuta v životní velikosti a dalšími atrakcemi. 
V této souvislosti připomněl také křest knihy ve výstavní síni Pasáž „Od lovců mamutů k cihle“, 
která navazuje na úspěšnou stejnojmennou výstavu.
K. Šromota se dotázal, zda bude pro veřejnost připravena prezentace tohoto projektu. Předseda uvedl, 
že pokud město získá dotaci, tak bude projekt prezentován. 

6. Různé, podněty, náměty

- Zápisy z jednání výborů – některé výbory nezasílají zápisy, používat dohodnutý 
formulář. Zápisy jsou průběžně vyvěšovány na web města. 

- Návrh OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti 
s hlukem.

Předseda uvedl, že se k návrhu již vyjadřovali, některé z jejich návrhů byly akceptovány. 
Dnešním úkolem je vyjádřit se zejména k výjimkám v čl. VII – odst. 3 a 4:

3. Touto vyhláškou se stanovuje doba trvání veřejné hudební produkce pořádané v pátek 
a v sobotu v době od května do září ve všech místních částech města do 23:00 hodin. 

4. Touto vyhláškou se nestanovuje žádná doba nočního klidu pro hody a další kulturně 
společenské akce konané v místních částech, jako jsou …….. 

Byla diskutována praktičnost těchto ustanovení (přítomní většinou považují OZV za 
zbytečnou), byla projednávána kolize s dobou 23 h. pro Kozlovice a nadbytečnost nebo 



nedůvodnost odstavce 3. Z diskuse vyplynulo, že by mohly být ponechány v OZV oba výše 
uvedené odstavce s tím, že by v odůvodněných případech schválený termín akce mohl být 
změněn (počasí, živelná pohroma apod.).   

Přítomno 12 členů s právem hlasovat, výbor je usnášeníschopný. 

Usnesení č.: VMČ/12/26/2016

Výbor pro místní části navrhuje, aby v odůvodněných případech mohl být schválený 
termín akce (dle čl. 4) změněn (počasí, živelná pohroma apod.) nebo ohlášen variantně.    

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

- Bc. Vendula Hluzinová (předem písemně):  Ráda bych na jednání VMČ alespoň 
touto cestou zaslala dotaz, zda má některá z místních částí lepší komunikaci s VaKem, 
vzhledem k naší snaze o získání informací o plánované výstavbě kanalizace… VaK 
nám zaslal odborníka, který nás seznámil s plánem rekonstrukce vodovodu, ale o 
kanalizaci nevěděl nic, ředitel VaKu nereaguje. Rádi bychom našli cestu, jak se dobrat 
k těmto informacím. Pokud má někdo lepší zkušenost… ? Tato záležitost je součástí 
zápisu, takže je na zvážení, zda to vznášet i na VMČ. Nechám na Vás. 

K problematice se rozvinula diskuse, R. Pospíšilík uvedl, že by bylo dobré, kdyby VaK určil 
odpovědnou osobu pro komunikaci se zástupci místních částí, včetně termínu na odpověď. 
Požádal o vyjádření L. Landsmannovou, která ve VaK pracuje. Ta informovala, že ve VaKu 
funguje zákaznické centrum a pro řešení havarijních situací je určen dispečink. Kontakty lze 
dohledat na stránkách www.vakprerov.eu.
Dispečink: 581 299 158, 581 202 094, email: dispecink@vakpr.cz
Zákaznické centrum: 581 299 135, fax 581 207 425, mail: zakaznicke-centrum@vakpr.cz

- J. Draška informoval, že město je přihlášeno do soutěže Má vlast - proměna roku, a 
to s  úpravu Knejzlíkových sadů nad Předmostím - výsadba Libosadu Malého Noe. V 
soutěži je 99 akcí a libosad je v hlasování momentálně na 2. místě (možná teď již na 
místě prvním, ale s malinkým náskokem). Hlasování je na www.cestamipromen.cz -
hlasování Libosad je pod č. 44. Hlasuje se tak, že se klikne na kolečko pod obrázkem a 
pak se sjede až dolů a klikne se na políčko hlasuj. 

- J. Draška informoval o jednání u primátora ve věci Přerovské rokle (stížnosti na 
prašnost). Bylo by škoda o rokli a autokrosovou a motokrosovou tradici přijít. Hledají 
se všestranně vyhovující řešení (skrápěcí zařízení, odklonění stromy…). L. 
Landsmannová doplnila, že v blízkosti této lokality se plánuje výstavba rodinných 
domů. 

- R. Lepič se vrátil k problematice podomního prodeje a možnosti umístění zákazových 
cedulek v místních částech. D. Novotná informovala o zjištění Z. Vojtáška s tím, že na 
příštím jednání výboru dostanou kompletní informaci. 

- R. Lepič se dotázal, jak to bude se studií proveditelnosti v Újezdci. R. Pospíšilík 
informoval, že nejprve bude realizována studie Předmostí, následně pro Újezdec 
(předpoklad koncem roku).

- D. Svobodová informovala, že dne 4. 4. 2016 se v rámci veřejné schůze uskuteční 
v Lověšicích beseda s policií. Dotázala se, jak to udělat, aby se schůze účastnili také 
zástupci města. P. Košutek odpověděl, že mají dát tento požadavek do zápisu z jednání 



místního výboru. Pro účast zástupců města je důležité, aby věděli, jaké body budou na 
programu. On sám předběžně přislíbil účast.

- K. Šromota se dotázal, jak to vypadá s kanalizací v Penčicích. P. Košutek uvedl, že ve 
spolupráci s VaK se zjišťují možnosti a podmínky podání žádostí o dotaci, jednalo by 
se o odkanalizování místních částí Čekyně a Penčice. V současné době ještě nejsou 
vyjasněny požadavky dotačního titulu. Předseda upozornil na požadavek, aby při 
zpracování projektové dokumentace byli účastni od samého počátku také zástupci 
dotčených místních částí.   

5. Závěr

Zapsala: Daniela Novotná
Schválil: Radek Pospíšilík


