
Zápis z 13. schůze Výboru pro místní části

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI

Datum jednání: Čtvrtek 24. března  2016 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 
(Smetanka)

Datum příštího jednání:
Čtvrtek 28. dubna  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

Bez práva hlasovat Kateřina Herzogová MČ Henčlov

Bez práva hlasovat Libor Slováček MČ Lýsky

Bez práva hlasovat Vladimír Röss MČ Popovice

Tomáš Přikryl MČ Vinary

Ludmila Landsmannová MČ Žeravice 

Kamil Šromota MČ Penčice

Omluveni:
Josef Venský – MČ Popovice 
Vendula Hluzinová – MČ Lýsky
Aleš Vohnický – MČ Henčlov

Hosté:
Pavel Košutek – náměstek primátora
Petr Očenášek – pískovna Žeravice
Vlastislav Müller - projektant

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů

Zapsal: Daniela Novotná

Celkem členů výboru: 13
Výbor je usnášeníschopný, přítomno 10 členů s právem hlasovat, 3 zástupci bez práva 
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. Prezentace záměru otvírky ložiska písku v Žeravicích, host p. Petr Očenášek, majitel 

ložiska písku
5. Různé, podněty, náměty
6. Závěr

Průběh jednání:

1. Úvod 
Předseda jednání zahájil, přítomno 10 členů s právem hlasovat, 3 zástupci bez práva hlasovat, 
výbor je usnášeníschopný. Předseda přivítal hosty – náměstka Pavla Košutka, Petra Očenáška 
– vlastníka pozemků Žeravice a Vlastislava Müllera – projektanta. 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání
Předseda předložil návrh programu, v němž na základě vystoupení některých členů výboru 
došlo ke změně: v bodě 3 bude zařazena „Prezentace záměru otvírky ložiska písku 
v Žeravicích“, v bodě 4 „Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze“.
V návrhu programu byla tato změna odsouhlasena, upravený program byl odsouhlasen všemi 
hlasy. 

3. Prezentace záměru otvírky ložiska písku v Žeravicích, host p. Petr Očenášek, 
majitel ložiska písku

Předseda předal slovo Petru Očenáškovi, majiteli parcel, na kterých by měl být otevřen 
pískový lom. 
P. Očenášek uvedl, že otevření lomu by bylo pouze pro účely výstavby dálnice D1, těžba by 
probíhala pouze pro tuto stavbu a zavážka by byla realizována zeminou ze stavby dálnice. Na 
této těžbě by se spolupodílela Skanska, došlo by k významné úspoře dopravy, jelikož písek by 
byl vožen pouze z kopce k benzinové stanici. K rekultivaci by byla použita pouze zemina ze 
stavby dálnice. 
Předseda doplnil, že by se tedy nejezdilo ani přes Žeravice ani přes Čekyni, zrekapituloval 
informace - lom by byl otevřen maximálně po dobu 5 let, po ukončení těžby by byly plochy 
uvedeny do původního stavu. Při prvotním jednání bylo dohodnuto, že by ze strany pískovny, 
resp. dodavatele stavby dálnice byl prováděn pravidelný úklid komunikací, při těžbě by se 
zabezpečovalo vlhčení, aby nebyl prach zanášen do Žeravic.
P. Očenášek uvedl, že těžba by probíhala dle technologického režimu stavby dálnice, netěžilo 
by se nepřetržitě. Všechny hlukové limity budou dodrženy. 
Předseda se dotázal na výměru zamýšlené pískovny a vytěžené kubíky písku. 
K tomu V. Müller poskytl následující informaci: celková výměra pozemků činí cca 6 a půl 
hektaru, těžbou by konkrétně byla zasažena plocha cca 4,5 ha. Jedná se o pozemky přímo 
související s komunikací I. třídy. Doplnil, že byla zpracována studie zajišťující materiál pro 
výstavbu této části D1 – kromě Žeravic byly vytipovány lokality Grygov, Tovačov a Podhůra, 
ovšem z ostatních lokalit by doprava byla na delší vzdálenost, Žeravice jsou nejvýhodnější a
nejekonomičtější variantou. Na výstavbu dálnice bude třeba cca milion tun písku, což 



odpovídá kapacitě pískovny, byla již zpracována EA – vzhledem k tomu, že její platnost již 
vypršela, bude pořízena nová EIA. 
Co se týče ochrany Žeravic, bude dle hlukové studie vytvořen cca 5 metrů vysoký val. 
Žeravice tak budou více odcloněny také od hluku z dopravy na silnici. Těžba bude 
realizována nad hladinou podzemní vody, což bude zohledněno v zabezpečení. Potvrdil, že 
bude zajištěno skrápění (ze zdrojů Prechezy a Skansky). 

V následující části jednání vystoupila předsedkyně místního výboru Žeravice Ludmila 
Landsmannová, která:

 Na mapkách zdokumentovala, že se jedná o pozemky hned za osídlením osady Lapač
 Uvedla, že pro Žeravice to bude další velká ekologická zátěž (na katastrálním území 

Žeravic mají již dvě skládky). Otevřením pískovny se zatíží životní prostředí  
občanům Žeravic zejména zvýšeným hlukem, prašností a dopravou z pískovny

 Záměr vyvolal již v roce 2008 velký odpor, očekává totéž i nyní
 V roce 2008 byl hluk z dopravy v kombinaci s předpokládaným navýšením o hluk 

z pískovny na takové úrovni, že krajská hygienická stanice záměr těžby písků 
nedoporučila 

 Nevěří, že by těžba trvala „pouze“ 3 (5) roky, bylo uváděno, že zásoby písku jsou na 
20 let

 Zmínila vápenec a podzemní vody, vliv na studny v Žeravicích
 Jako problematický uvedla předpokládaný výjezd z pískovny na komunikaci I. třídy, 

kde je již dnes problém vyjet z osady Lapač - Žeravic na tuto komunikaci
 Jako problematickou označila i kvalitu písku s jílem, který dle pro místní občany 

dostupných informací není vhodný pro stavební práce
V závěru svého vystoupení zdůraznila, že předpokládá, že občané nebudou souhlasit a že 
považuje za nutné, aby byli lidé podrobně seznámeni se záměrem otevření ložiska písků v
Žeravicích na veřejném shromáždění.  Zástupci místního výboru by také chtěli nahlédnout do 
dokumentace k předkládanému záměru.

Předseda doplnil, že povolení k těžbě nebude vydáno, pokud záměr nebude odpovídat všem 
normám, povolení by mělo být na 5 let. P. Očenášek doplnil, že pokud bude těžba povolena 
jen pro stavbu dálnice, nebude možné postupovat jinak. 
P. Košutek vyslovil názor, že ke kvalitě písku se bude muset vyslovit odborníci. Uvedl, že 
nelze stavět liniovou stavbu, aniž by se někoho nedotkla. 
Předseda uvedl, že jde o ty stovky kamionů, které by musely jezdit přes Přerov.

K jednotlivým připomínkám předsedkyně místního výboru Žeravice se vyslovil projektant V. 
Müller:

 Vzdálenost od osady Lapač sice není velká, ale jedná se o zahloubenou pískovnu
 Hluk se posuzuje studiemi, rozhoduje hygiena (studie musí zabezpečit dodržení limitů 

realizací ochranných opatření – v tomto případě valu)
 Prašnost – bude se skrápět, z těžby písku by neměl být zápach, veškeré stroje mají 

rovněž limity na produkci škodlivin. Vzhledem k převažujícímu západnímu proudění 
vzduchu směrem od Lapače by také byla prašnost částečně eliminována. 

 Kvalita vody – bude řešeno standardně, bude zpracován havarijní plán. Hladina 
podzemní vody je asi 20 metrů pod těžbou, podzemní vody nebudou negativně 
ovlivněny. Dle jeho informací je většina studní bez vody, za ztrátu vody ze zákona 
odpovídá investor. 



 Kvalita materiálu – byla prozkoumána a odpovídá požadavkům na účel výstavby 
dálnice. 

 Termín těžby – k pochybnosti o délce trvání těžby uvedl, že bude probíhat souběžně 
s výstavbou dálnice, časový přesah může mít pouze rekultivace. 

K. Šromota se dotázal, zda se uvažuje o zavážku materiálem z Prechezy. V. Müller
odpověděl, že v žádném případě, bude použita pouze zemina z výstavby dálnice a následně 
bude plocha opět navrácena zemědělskému půdnímu fondu. K tomu pochybnost, resp. obavu 
místních, vyjádřila L. Landsmannová – chemička nemá odpadový materiál kam ukládat a 
těžko se to uhlídá. V. Müller znovu potvrdil, že to v žádném případě nebude možné. Jedná se 
o chráněné ložisko, v řízení bude stanoveno, jaké materiály mohou být do vytěženého 
prostoru ukládány. Povoleno bude pouze zavážení zeminou s příměsí podobně jako 
v Rokytnici, bude schválen provozní řád. 

Předseda řekl, že pokud Skanska bude odebírat na stavbu dálnice písek vytěžený v Žeravicích, 
provede v Žeravicích kompenzace formou výstavby např. komunikací a chodníků. O 
konkrétní podobě a rozsahu kompenzací budou vedena jednání. 

K vyjádření V. Müllera předsedkyně L. Landsmannová  sdělila:
 Studny vyschlé nejsou, jsou vydatné, kvalitní, některé s vysokou vápenatou tvrdostí,

v hloubce  až 28 metrů
 V lokalitě zamýšlené těžby  se jedná o kvalitní ornou půdu 1. bonity
 Předpoklad vytěžitelné vrstvy písku je na 20 let , proto nevěří, že by se těžba po 3 – 5 

letech ukončila
 S kompenzacemi mají Žeravičtí špatné zkušenosti – i když mají v místní části již 2.

otevřenou skládku, občané Žeravic  neměli z toho  nikdy ekonomické výhody

P. Očenášek potvrdil, že zásoby jsou na 20 let – ale v případě, že bude písek využíván na malé 
stavby, pro prodej. Povolení bude každopádně pouze pro potřeby stavby dálnice, dopravní 
trasa nepovede přes žádnou obec, jedná se o nejméně omezující řešení. 

B. Střelec uvedl, že se musí k záměru vyjádřit především občané z Žeravic. Kompenzace ze 
strany Skansky, pro kterou by písek z Žeravic představoval výraznou úsporu, by měla být 
jednoznačně směrována na občany osady Lapač a místní části Žeravice, cíleně na danou 
lokalitu. Pouze tak by to bylo „spravedlivé“. 

Předseda s tímto názorem vyslovil souhlas a uvedl, že již na prvotním jednání se o 
kompenzaci mluvilo s tím, že z priorit místní části Žeravice budou po projednání se Skanskou 
vybrány akce (k realizaci jako kompenzace). Skanska  by se měla podělit o ušetřené peníze 
s místní částí Žeravice.

B. Střelec doplnil, že již nyní je enormní problém vyjet na komunikaci I. třídy se svozovými 
vozy, bude tedy o to větší problém vyřešit výjezd z pískovny. Doprava bude muset být řešena 
opravdu kvalitně  - a pokud by se zvažovalo využívání silnice, která není pro takový provoz a 
pro taková vozidla únosná, bude třena počítat s opravou. P. Očenášek doplnil, že bude řešeno 
samostatně ve spolupráci s ŘSD a Policií ČR. K tomu předseda uvedl, že by bylo dobře řešit 
dopravní situaci v lokalitě dlouhodobě. 



J. Draška také informoval přítomné, že na stavbu dálnice bude třeba i další materiál, který 
bude nutno dovézt z jiných míst. Upozornil také na fakt, že vytěžený lom nelze zavážet 
průběžně (z toho pramení obava, aby po vytěžení nezůstala v krajině „díra“). 

Po ukončení diskuse předložil předseda návrh usnesení. 

Přítomno 10 členů s právem hlasovat, výbor je usnášeníschopný. 

Usnesení č.: VMČ/13/27/2016

Výbor pro místní části 

1. bere na vědomí prezentaci záměru otvírky ložiska písku v Žeravicích, 
2. požaduje uspořádat v Žeravicích veřejné shromáždění, na kterém budou občané 

seznámeni se záměrem a jeho technickými parametry. 

Hlasování – pro 10 proti 0 zdržel se 0
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).
Termín byl prodloužen do 29. 2. 2016.

K tomuto bodu proběhla diskuse o studních v jednotlivých místních částech. L. 
Landsmannová informovala, co všechno je třeba, aby mohla být voda ve studni označena jako 
pitná nebo užitková. Asanace studní (vyčištění) a kontrolní rozbory kvality vody jsou
finančně náročné. Na tom se přítomní shodli, tak jako i na tom, že studny v žádném případě 
nemají být rušeny. 
R. Lepič navrhuje zjistit, zda existuje dotační titul na obnovu studní na veřejných 
prostranstvích. A také možnost najít kompenzaci dobrovolným hasičům, kteří v některých 
místních částech některé studny čistí od odpadu. 
Závěr: studny zachovat a najít zdroje na jejich uchování. Provést kontrolu, v jakém jsou 
stavu městské studny a navrhnout, co s nimi (to by měl realizovat odbor MAJ). Zvážit, 
co se studnami v majetku státu.

Dále přítomní diskutovali o pozemcích v majetku státu, hovořilo se o tom, zda by bylo 
vhodné pozemky od státu bezúplatně získat nebo požadovat, aby stát své pozemky udržoval. 
Závěr: doplnit do materiálů místních částí, o získání kterých pozemků by mělo město 
usilovat, následně výbor materiál schválí.

 Tabulky na zákaz podomního prodeje – ať místní části zašlou informaci, kolik kusů a 
na který sloup VO (případně jinam – ale je třeba přesně specifikovat) by je umístili. 
Následně odbor majetku zpracuje cenovou nabídku a po odsouhlasení místními 
výbory pořídí z peněz „na hlavu“. Termín: do 15. 4. 2016 zasílat požadavky D. 
Novotné

 Informace k materiálu o náhradních výsadbách v místních částech. Podle informací z 
odboru majetku budou předsedové místních částí včas informováni, vše se bude teprve 
soutěžit elektronickou aukcí.



5. Různé, podněty, náměty

- Zápisy z jednání výborů – některé výbory nezasílají zápisy, používat dohodnutý 
formulář. Zápisy jsou průběžně vyvěšovány na web města. Lýsky za celou dobu 
odevzdaly jediný zápis, a to ze srpna 2015, z Dluhonic byl doručen zápis naposledy 
z listopadu 2015. 

- P. Košutek - informace, že dne 12. 4. 2016 od 17 hodin proběhne v Předmostí jednání 
se zástupci SŽDC o protihlukových opatřeních souvisejících s modernizací železniční 
tratě, zve i členy výborů Popovice a Lýsky. Dne 13. 4. 2016 od 17 hodin se uskuteční 
na toto téma veřejné projednání v Dluhonicích – požaduje zajistit ozvučení (Z: 
Kancelář primátora). 

- P. Košutek – informace k požadavku na měření rychlosti v místní části Lověšice. 
Městská policie má nyní přístroj nefunkční, Policie ČR měří příležitostně, město 
nemůže policii měření nařídit. Semafory by stály přes půl milionu Kč, jedná se sice o 
silnici I. třídy, ale investorem by muselo být město. Závěr: předseda požaduje 
projednat na příštím zasedání výboru jako samostatný bod programu.

- P. Košutek – informace k požadavku na vedení linky 103 do Újezdce. Dne 30. 3. se 
zúčastní jednání místního výboru, kde se kromě toho mohou pobavit také o plánované 
výstavbě rodinných domků.

- P. Košutek – k používané formulaci „najít peníze v rozpočtu“ uvedl, že v rozpočtu 
jsou peníze vyčleněny striktně do jednotlivých účelů a položek. Nelze tedy „peníze 
najít“, pouze je lze převést z jedné položky na jinou…

- D. Svobodová uvedla, že v polovině června budou požadovat veřejné shromáždění.
Závěr: uvést předem, jaká témata by chtěli projednávat. 

- J. Draška – informoval přítomné o dopadu výstavby dálnice D1 na Předmostí –
odstavování těžké techniky v areálu FKK a problémy s tím související, řeší se již od 
února. 

- P. Košutek – informace, že byla zadána studie, zda zastávka Lýsky může být 
umístěna v ulici Dědina (variantně). 

- L. Landsmannová – uvedla, že technické služby mají dobře zpracované webové 
stránky, ale chybí tam zásadní informace, a to ceny služeb. B. Střelec jako jednatel 
TSMPr odpověděl, že připravují nové internetové stránky, na kterých již ceny uvedeny 
budou.

- L. Landsmannová – vyjádřila se k problematice velkoobjemových kontejnerů. 
V Žeravicích stál od pátku do úterý naplněný kontejner. Jak mají v takových 
případech postupovat? B. Střelec jako jednatel TSMPr odpověděl, že pokud je 
velkoobjemový kontejner plný, mohou zavolat a nechat jej odvézt. Výměna za 
prázdný kontejner nebude prováděna, město objednalo pro každý velkoobjemový 
kontejner (dle harmonogramu) jeden odvoz.

- L. Landsmannová – dotaz k ořezu stromů a údržbě zeleně. V intravilánu obce jsou 
přestárlé a přerostlé stromy, o které téměř nikdo nepečuje. Chybí jim údržba 30 let.

- L. Landsmannová – informace k zákonu o ochraně ovzduší v návaznosti na topení 
v kotlech na pevná paliva. Podle tohoto zákona do 31. 12. 2016 musí vlastníci -
provozovatelé kotlů nechat provést revizi, obce  mohou dělat kontroly a požadovat 
doklady. Dotaz – jak se bude realizovat zákon v Přerově, na co se mají občané 
připravit.

- J. Čechová – vyjádřila se ke špatné spolupráci ve věci ořezů stromů, dlouhodobě mají 
problém se stromem, který nadzvedává plot, je alergenní – a není možné se domoci 
vykácení. K tomu B. Střelec jako jednatel TSMPr uvedl, že technické služby nemají 
ve smlouvě kácení stromů (co se týče kácení mohou řešit pouze havarijní stavy). O 



kácení stromů je třeba jednat s paní Doupalovou (odbor MAJ). Doplnil také, že si nyní 
zpracovali pravidla k ořezu stromů a budou v této záležitosti jednat s jednotlivými 
předsedy místních výborů.

- B. Střelec jako jednatel TSMPr uvedl, že pokud by měli problémy s pracovníky 
technických služeb, mají ho kontaktovat.

- B. Střelec jako jednatel TSMPr informoval, že od 4. 4. 2016 budou přistaveny 
velkoobjemové kontejnery na bioodpad (do 31. 5. 2016). Budou umísťovány na 
dohodnutá stanoviště, pro každou místní část je vyčleněn jeden kontejner. Po naplnění 
je na zavolání technické služby odvezou a přivezou prázdné zpět (v některých 
místních částech je více stanovišť – kontejner na ně bude umísťován střídavě).

- B. Střelec jako jednatel TSMPr uvedl, že od 4. 4. 2016 se zahajuje svoz hnědých 
popelnic na bioodpad, bude stejný režim jako loni – jeden týden svoz biodpadu, jeden 
týden svoz TKO. Potrvá v souladu s termínem v zákoně do 30. 11. 2016.

- L. Landsmannová – dotaz, zda jsou k dispozici kompostéry. B. Střelec jako jednatel 
TSMPr uvedl, že nikoliv, pouze na výměnu (ne vlastní vinou) poškozených. 

- R. Pospíšilík – dotaz ke kompostárně, zda je k dispozici kompost. B. Střelec jako 
jednatel TSMPr uvedl, že kompost bude k dispozici nejdříve za 2 až 3 měsíce, 
prioritně bude v souladu s projektem použit do veřejné zeleně. Pouze přebytky by 
eventuálně byly občanům prodávány (přesátý kompost v ceně 100,-- Kč za naložení, 
maximálně 2 naložení). 

- B. Střelec jako jednatel TSMPr na dotaz uvedl, že svoz odpadu probíhá denně – i o 
svátcích.

- B. Střelec – informoval, že koncem dubna chtějí uspořádat veřejnou schůzi ke 
kanalizaci, na kterou budou požadovat zástupce města. P. Košutek přislíbil účast. 

- B. Střelec – informoval, že stavebník v Čekyni jezdí po místních komunikacích. 
Místní výbor nemá informaci, požaduje, aby do povolení byla vkládána povinnost 
neničit při výstavbě majetek města a dále aby před udělením souhlasu města bylo 
projednáno s místní částí.

- B. Střelec – žádost o přehledný rozpis čerpání rozpočtu místní části na jednotlivé 
akce, včetně převedených financí na hlavu z loňska. T. Přikryl jako vedoucí oddělení 
rozpočtu informoval, že jim zasílá tabulky, které mu systém umožňuje a které mají 
podle jeho názoru vypovídací schopnost. Požádal přítomné, aby si promysleli, zda 
neposílá sestavy zbytečně a nabídl předsedům, aby ho kontaktovali v případě 
nejasností nebo žádostí konkrétní informace. Upozornil také na možnost pracovat 
s rozklikávacím rozpočtem (na webu města). 

6. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast, popřál jim hezké svátky a ukončil zasedání. 

Zapsala: Daniela Novotná
Schválil: Radek Pospíšilík


