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Zápis č 15. z jednání Místního výboru místní části Přerov VI-Újezdec

ze dne 30.3.2016

Místo konání: Újezdec
Přítomni: Radomil Lepič– předseda

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

Omluveni:

Hosté: náměstek primátora pan Košutek

Program jednání:
1. Úvod
2. Schválení programu jednání
3. Nový jízdní řád MHD
4. Dotazy na náměstka primátora
5. Beseda s Městskou policií Přerov
6. Malování úřadovny
7. Zastřešení zídky dvorního traktu
8. 13. zasedání předsedů VMČ
9. Náhradní výsadba 2016
10. Pálení čarodějnic
11. Hody
12. Různé
13. Úkoly pro členy osadního výboru
14. Žádosti a podněty směrované na MMPr
15. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
16. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1

Předseda přivítal členy MV a hosty dnešní schůze.

Bod 2

Byl jednohlasně schválen program jednání.

Bod 3

Pan P. navrhl revoluční změnu v MHD. Autobus do Újezdce by odbočil u Suzuki a jel po 
nové čtvrti, pokrčoval by na točnu autobusu a po Hlavní ulici by z Újezdce odjel. Došlo by ke 
zrušení zastávky na ulici Hlavní (Újezdec-střed) ve směru do Újezdce. Zároveň by se musely 
vybudovat 2 nové zastávky na Nové čtvrti a 1 zastávka u pošty. 

Panu Košutkovi se nápad líbí, jen byl udělal jednosměrku na ulici Nová čtvrť a ořez stromů.
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Marek Hanzlík komentoval situaci, že je to jen dobrý nápad, ale tím to končí. Občané, kteří 
tam bydlí, by se museli oslovit, zda s tím souhlasí (již v r.2012 se tímto zabýval osadní výbor, 
ale proti byly občané dotčených nemovitostí). Autobus by tudy projížděl 39x denně. Tento 
nápor by nevydržela ani cesta Přerovská a Nová čtvrť. Na ul. Nová čtvrť není vybudován 
chodník, zvýšením provozu by byla ohrožena zejména bezpečnost chodců. Na křižovatkách 
Nová čtvrť-Duhová a Nová čtvrť-Hlavní-Ke Tmeni nejsou dobré rozhledové úhly. 
Vybudování zastávek by bylo finančně náročné (jedna zastávka cca 750 tis. Kč). Bylo 
konzultováno i s p. Bradou a s. Povážanovou (zaměstnanci DLS a magistrátu).

Předseda, Radomil Lepič, uzavřel debatu s tím, že bude udělán průzkum veřejného mínění. 
Prioritou je vybudování chodníku na Nové čtvrti. Na základě průzkumu navrhne MV další 
postup ve věci návrhu p. Pestra.

Bod 4

Dotazy na náměstka primátora pana Košutka

4.1 Kdy bude aktivní připojení do přenosu dat a informací v územní správě. Na úřadovně 
není internetové připojení, takže veškeré činnosti MV musí být částečně vykonávány z domu.

4.2 MV je zcela obcházen v souvislostech se směnami a prodeji či převodech pozemků
v katastru Újezdec.(Zákon o obcích č.128/2000 Sb., § 121/1b).

4.3 Došlo k posunutí studie proveditelnosti přebudování poldru v Újezdci na vodní plochu
až na podzim. MV nezná důvod, přestože věc byla schválena ZM.

4.4 Požádali jsme o propagační předměty na hody – máme napsat žádost na p. Novotnou.

Bod 5

Dne 21. 3. 2016 od 18 hodin proběhla pro obyvatele obce beseda s Městskou policií Přerov 
o bezpečné dopravě a prevenci. Zúčastnilo se 20 obyvatel. MV velmi kladně hodnotí způsob 
a přístup MP Přerov k této besedě.

Bod 6

Malování úřadovny proběhne v květnu, realizovat ho bude p. P.       Objednávka již 
odeslána

Bod 7

Zastřešení zídky dvorního traktu úřadovny provede p. K.   Objednávka již odeslána

Bod 8

zasedání  VMČ

8.1 Pískovna v Žeravicích – musí proběhnout jednání s obyvateli.

8.2 MV vytipuje místa pro umístění cedulí se zákazem podomního prodeje.

Bod 9

Náhradní výsadba 2016 v Újezdci. Je rozdělena na 2 etapy – 6 ks lípy na pozemku kolem 
hlavní cesty, 1 lípa na parcelu 8/1, 4 ks třešně pylovité  na parcelu 8/1. MV neobdržel 
informaci, kde tato výsadba bude ve skutečnosti probíhat. Parcela 8/1 zasahuje do několika 
ulic.

9.1 Výsadba ovocných stromů dle vytipovaných míst, kterou sestavil s občany místní výbor, 
není náhradní výsadbou a nelze toto financovat z prostředků na náhradní výsadbu. Toto 
bude financováno na základě požadavků MV z fin. prostředků MV.

9.2 Z odpovědi pí Doupalové, jak to bude s kácením aleje třešní k vodárně není patrné kdy 
lze toto provést a jakým způsobem. Také zda toto bude jako náhradní výsadba nebo 
z prostředků MV.
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Bod 10

Pálení čarodějnic – 30. 4. 2016. Program vyvěšen.

Bod 11

Hody 

Program hodů byl rozšířen o Okrskové cvičení SDH Přerov od 8 do 16 hodin na tréninkovém 
hřišti. Poté bude následovat již odsouhlasený program (16 – 17 hodin děti z MŠ a 
mažoretky).

Bod 12

Byla zrealizována elektrická přípojka na tréninkové hřiště. Nebyly dosud nainstalovány
elektroměry.

Bod 13 Úkoly pro členy osadního výboru

Bod 14 Žádosti a podněty směrované na MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost,
Termín plnění

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

1/15/2015 Došlo k posunutí studie 
proveditelnosti přebudování poldru 
v Újezdci na vodní plochu až na 
podzim – MV nezná důvod, přestože 
věc byla schválena na ZM

2/15/2015 Náhradní výsadba 2016 – je 
rozdělena na 2 etapy..MV neobdržel 
bližší info, kdy bude výsadba probíhat 
ve skutečnosti – parcela, na které se 
bude vysazovat, (8/1), zasahuje do 
více ulic.

3/15/2015 Dotaz, jak to bude skácením aleje 
třešní k vodárně – není patrné, kdy 
lze toto provést a jakým způsobem
+ zda bude toto jako náhradní 
výsadba nebo to půjde z prostředků 
MV

Bod 15

Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
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Bod 16

Další zasedání MV 25. dubna v 18 hodin.

Radomil Lepič – předseda MV Dne: 30.3.2016

Podpis

Přílohy: -

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


