
Místní výbor Újezdec
750 02 - Přerov VI 

1

Zápis č 14. z jednání Místního výboru místní části Újezdec

ze dne 29.2.2016

Místo konání: Újezdec
Přítomni: Radomil Lepič– předseda

Břetislav Vystavěl
Ing. Ivana Kleinová
Bc. Jitka Stoklásková
Marek Hanzlík

Omluveni:

Hosté: Milan Kropáč (T.J. Sokol Újezdec - starosta)
Ivo Kropáč (T.J. Sokol Újezdec – jednatel)

Program 
jednání:

1. Úvod
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění úkolů z min. jednání
4. Návrh na řešení tzv. „Malého hřiště“ ve vlastnictví TJ. Sokol 

Újezdec 
5. Informace z 12. Zasedání VMČ
6. El. přípojka na tréninkové hřiště
7. Návrh pro 39. schůzi Rady města Přerova, která se uskuteční dne 

3. 3. 2016
8. Vyjádření MV Újezdec k návrhu pro 39. schůzi RM Přerova
9. MP Přerov – prevence- možnost besedy s občany

10. Malování úřadovny
11. Porucha místního rozhlasu
12. Zastřešení zídky dvorního traktu a oprava svodu hasičárny
13. Různé
14. Úkoly pro členy místního výboru
15. Žádosti a podněty směrované k MMPr
16. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
17. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1

Předseda přivítal členy MV a hosty dnešní schůze.
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Bod 2

Byl jednohlasně schválen program jednání.

Bod 3

Kontrola plnění úkolů z minulého jednání

- bylo provedeno zaměření ul. Spojovací za účelem opravy, čeká se na odhad ceny 
(p. Šikulová)

- vodorovné značení ulice Hlavní – provádí se kontrola potřebnosti, realizace po 
vyhodnocení

- nové vývěsky budou do 10.3.2016

- zrcadlo na křižovatce u kaple – Policie ČR šetří opodstatnění

- kácení stromů na Švédských šancích – mělo být místní šetření do konce února. 
Výsledem nám nebyl doručen.

Bod 4

"Malé hřiště"

Hosté, bratři Kropáčovi, seznámili MV se okolnostmi vlastnictví "Malého hřiště". Byl 
navržen nájem města Přerova na 10 let s obcí 10 let za symbolickou 1,- Kč. Materiál 
předloží na magistrát předseda

Bod 5

12. zasedání VMČ

Byla řešena zejména vyhláška o hluku. Předseda MV nahlásil akce, na které se 
nebude vztahovat noční klid. Od měsíce červen do září začíná noční klid ve 23 
hodin. Jedná se o návrh vyhlášky.

Studie proveditelnosti záměru vybudování vodní plochy v Újezdci bude realizována 
nejdříve na podzim 2016.

Cedule o zákazu nabízení podomního prodeje v obci – musí se zjistit ceny možnost 
umístění. Na DZ „začátek obce“ toto nelze.

Příspěvky do Přerovských listů – v průběhu roku byl měl vyjít článek k 875 výročí 
první písemné zmínky o Újezdci.

Bod 6

Elektrickou přípojku na tréninkové hřiště bude realizovat MSEM, a.s. do 30.5.2016.

Bod 7
Předseda odeslal vyjádření MV na vydání stavebního povolení pro vybudování 

infrastruktury pro RD v prodloužení ulice U spojů v Újezdci. (viz příloha )
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Bod 9

Dne 21.3.2016 od 18 hodin bude pro obyvatele obce beseda s MP Přerov na téma 
"Prevence".

Bod 10

Malování úřadovny – předseda předloží nabídku od p. P. na město.

Bod 11

Místní rozhlas

Porucha, která se projevila na místním rozhlase nejde odstranit. Je nutné nové 
zařízení.

Bod 12

Návrh na zastřešení zídky dvorního traktu a oprava svodu hasičárny bude předložen 
na město. Návrh zpracoval p. K..

Bod 13

Nabídka betonového stolu na stolní tenis – mohl by být umístěn na hřiště TJ. Materiál 
předloží na magistrát předseda.

14. Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/

číslo jednání MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
termín, plnění

1/14/2016 Návrh na nájem „Malého hřiště“ 
městem Přerovem – materiál 
k návrhu bude předložen na 
MMPr

Z: předseda

2/14/2016 Návrh na zastřešení zídky 
dvorního traktu a opravu svodu 
hasičárny, bude předložen na 
město

Z: předseda

3/14/2016 Nabídka na betonový stůl na 
stolní tenis – mohl by být umístěn 
na hřiště TJ – bude předložen 
materiál na MMPr

Z: předseda

4/14/2016 Malování úřadovny – bude 
předložena nabídka na MMPr

Z: předseda
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15. Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/

číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
termín, plnění

1/14/2016 Ulice Spojovací – bylo provedeno 
zaměření za účelem opravy – čeká 
se na odhad ceny

Z: OSaKS –

H. Hubáčková,

I. Šikulová

T: 7.4.2016

2/14/2016 Kácení stromů na Švédských šancích 
– místní šetřeno bylo provedeno do 
konce února – výsledek ještě nebyl 
doručen.

Z: OSaKS –

H. Hubáčková

T:7.4.2016

3/14/2016 Místní rozhlas – porucha, která se 
projevila na místním rozhlase nelze 
opravit – je nutné nové zařízení

Z: I. Přivřelová

T: 7.4.2016

16. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ:

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost,
Termín plnění

V uvedeném 
termínu, tedy do 30ti 
dnů se vyjádří:

1/14/2015 -

2/14/2015 -

Bod 17 

Závěr

Zapsal: 

Radomil Lepič – předseda MV Dne: 29.2.2016

Podpis

Přílohy:



Místní výbor Újezdec
750 02 - Přerov VI 

5

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora

-


