
Zápis z 14. schůze Výboru pro místní části

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI

Datum jednání: Čtvrtek 28. dubna  2016 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 
(Smetanka)

Datum příštího jednání:
Čtvrtek 26. května  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

Aleš Vohnický MČ Henčlov

Vendula Hluzinová MČ Lýsky

Josef Venský MČ Popovice

Tomáš Přikryl MČ Vinary

Ludmila Landsmannová MČ Žeravice 

Kamil Šromota MČ Penčice

Omluveni:

Hosté:

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů

Zapsal: Daniela Novotná

Celkem členů výboru: 13
Výbor je usnášeníschopný, přítomno 10 členů s právem hlasovat.
Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů. 

Navrhovaný program:
Navrhovaný program:
1. Úvod 
2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání



3. Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze
4. Projednání rekonstrukce železničního koridoru Přerov, Lýsky, Popovice, Předmostí -

protihluková stěna
5. Různé, podněty, náměty
6. Závěr

Průběh jednání:

1. Úvod 
Předseda jednání zahájil, konstatoval, že je přítomno 10 členů s právem hlasovat, výbor je 
usnášeníschopný. Předseda přivítal hosty, kterými byli:

 Pavel Košutek, náměstek primátora

 Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje

 Ing. arch Klára Koryčanová, architektka odboru koncepce a strategického rozvoje

 RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

 Břetislav Horsák a další zástupci stavebníků z Žeravic

 Jana Dostálová a Tomáš Zaoral - členové místního výboru Žeravice

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání

Předseda předložil návrh programu, navrhuje doplnit jako:
 3. bod programu Žádost o vybudování komunikace v Žeravicích (k tomuto bodu je 

přizván také jeden ze stavebníků pan Horsák a zástupce MMPr Pavel Gala) 
 4. bod programu Diskuse k záměru otevření pískovny v Žeravicích (k tomuto bodu 

jsou přizváni také členové místního výboru Žeravice Jana Dostálová a Tomáš Zaoral a 
zástupce MMPr Pavel Juliš) 

 a další body programu posunout. 
Otevřel diskusi, dotázal se, zda má ještě někdo návrh na změnu. Nebylo tomu tak, proto bylo 
hlasováno o upraveném návrhu. Upravený program byl odsouhlasen 10 hlasy. 

Upravený návrh programu tedy zní:
1. Úvod 
2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání
3. Žádost o vybudování komunikace v Žeravicích
4. Diskuse k otevření pískovny v Žeravicích
5. Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze
6. Projednání rekonstrukce železničního koridoru Přerov, Lýsky, Popovice, Předmostí -

protihluková stěna
7. Různé, podněty, náměty
8. Závěr

3. Žádost o vybudování komunikace v Žeravicích
Předseda uvedl problematiku, informoval přítomné o žádosti stavebníků rodinných domků 
v Žeravicích ve věci výstavby komunikace.
Břetislav Horsák představil jako jeden ze 4 vlastníků pozemků záměr na výstavbu rodinných 
domů v Žeravicích. Dle územního plánu je toto území uvedeno jako vhodné ke stavbě. 
Příjezdová cesta je pouze polní – hliněná. Chtějí tedy požádat město, zda by zafinancovalo 
nebo spolufinancovalo tuto cestu, jedná se o významný náklad při výstavbě rodinných domů. 
Cestu využívají zemědělské stroje, využívají ji chataři i pejskaři. 



Příchod V. Hluzinová, B. Střelec - přítomno 12 členů s právem hlasovat.

Dále B. Horsák doplnil, že dle jejich informací by bylo třeba komunikaci realizovat i kvůli 
hasičům a svozu odpadu (obratiště).
P. Gala informoval, že tato žádost byla projednána na zasedání výboru pro plán, rozvoj, 
investice a dopravu. Konstatoval, že nyní nejsou nastavena pravidla na spolufinancování tak, 
jak bylo dříve v minulosti. Podobný problém se řeší i v lokalitě Pod hvězdárnou nebo u již 
postavených domů v Kozlovicích. V minulosti vycházel stavební úřad vstříc žadatelům tím, 
že nepožadoval zpevněnou komunikaci, avšak takový postup se ukázal jako neudržitelný. Jak 
již bylo uvedeno, v této fázi pravidla nejsou nastavena a to je tedy problém. Město není 
schopno donutit developery, aby splnili požadavky města. Proto by rádi v místních částech 
udělali územní studie, ke kterým bude stavební úřad přihlížet při posuzování staveb. Na 
výboru bylo navrženo, aby první pilotní územní studie byla zpracována pro místní část 
Žeravice (navazovala by na urbanistickou studii z roku 2007). 
Předseda shrnul, že tedy závěrem lze konstatovat, že vybudování komunikace je nyní na 
bedrech stavebníků. Ke kolaudaci však již musí být hotova komunikace – minimálně 
s výhybnou a točnou. Kladné stanovisko od výboru pro místní části na spolufinancování 
komunikace ze strany města tedy nedostanou, protože není takový program vyhlášen. 
P. Gala ještě doplnil, že pokud by vybudovali nejprve infrastrukturu a pak na ni napojovali
domky, nebudou potřebovat plánovací smlouvu. Pokud nebude infrastruktura hotova, tak je 
třeba nechat schválit plánovací smlouvu. Předseda upřesnil, že ani jedna z uvedených variant 
však není na náklady města. 
B. Horsák uvedl, že v jiných obcích obce budují na své náklady infrastrukturu. P. Gala sdělil, 
že město nemá v majetku vhodné stavební pozemky, v minulosti byl záměr vykoupit 
pozemky v lokalitě Lánce a okamžitě se ceny stavebních pozemků v této lokalitě vyšplhaly na 
2.000 Kč za m2. Dále ještě upřesnil, že město se studií nezavazuje, že se bude spolupodílet na 
realizaci nebo spolufinancování cesty. 
B. Horsák se dotázal zástupce stavebního úřadu, zda by stačilo vysypání několika frakcemi a 
zalití asfaltem, když v zákoně není zpevněná komunikace přímo vydefinovaná. P. Juliš
odpověděl, že jistě existují i jiné konstrukce komunikací – ovšem nejdražší není povrchová 
úprava, ale dostatečně hluboké založení komunikace. Z hlediska norem lze v lokalitě připustit 
jednoproudovou komunikaci s výhybnou a točnou. Předseda zopakoval, že donedávna mělo 
město program na podporu výstavby technické infrastruktury, avšak nyní program není, 
koalice ho prozatím bez náhrady zrušila. 
P. Košutek uvedl, že v současné době je řada cest, které když prší, jsou rozbahněné, když je 
sucho, tak jsou prašné. A město nemá finanční sílu to řešit. Při rozhodování je také třeba brát 
v úvahu, kolik občanů taková komunikace obslouží. Pokud město otevře takový program, je 
třeba nalézt finanční zabezpečení, to znamená někde jinde v rozpočtu ubrat.
R. Lepič  navrhl, že výbor pro místní části mohl svým usnesením navrhnout zastupitelstvu 
přijetí programu, tyto problémy budou řešit lidé i v jiných místních částech. Z tohoto 
programu by mohlo město přispívat na technickou infrastrukturu individuálním stavebníkům. 
Mělo by to jistě pozitivní vliv na udržení lidí ve městě. Předseda ukončil debatu s tím, že je 
jistě více lidí, kteří by chtěli stavět bez developerů a podporu by si zasloužili. Návrh na 
usnesení nebyl předložen. 

Příchod J. Venský - přítomno 13 členů s právem hlasovat.



4. Diskuse k otevření pískovny v Žeravicích

Předseda připomněl, že na minulé schůzi výboru byl představen záměr na otevření pískovny 
za účasti vlastníka a předal slovo P. Julišovi.
P. Juliš uvedl, že hlavním rozdílem od minulosti je krátkodobá otvírka zemníku pro 
konkrétní dopravní stavby v regionu. Žadatelé uvádějí, že písek nebude určen pro prodej 
drobným stavebníkům, což je pozitivní. Při projednávání záměru byla v minulosti problémem 
zavážka vytěžené jámy – tehdy byl záměr zavážet ji sádrovcem. Materiál, kterým bude jáma 
zavážená, lze ošetřit v územním rozhodnutí (aby nebyly žádné podobné látky a odpady 
ukládány). Připustil, že v momentě kdy skončí dočasnost a provozovatel požádá o 
prodloužení těžby, bude provedeno řízení a pokud nebude prokázán veřejný zájem na 
ukončení těžby, bude otvírka prodloužena. Proto by termín dokončení těžby a následné 
rekultivace měl být ošetřen i jinak, než jen rozhodnutím stavebního úřadu, např. nějakou 
formou smlouvy mezi žadatelem a městem (s přecházejícím závazkem i na případného 
dalšího provozovatele pískovny). Dále uvedl, že je otázka, jak se projektant vypořádá 
s hlukem (podobně prašností), zejména při otvírce, ale i při vlastní těžbě.  Dalším problémem 
může být doprava – zda se skutečně podaří napojení přímo na I/55. Pokud by se žadatelům 
podařilo vše, co deklarují, tak by to z pohledu celého města znamenalo přínos, jelikož by se 
doprava vedla na lokální dopravní stavby výhodněji, po kratších trasách mimo město.  Avšak 
jsou tam výše uvedená rizika, která musí vyvrátit proces EIA.
Předseda navázal dotazy: 

 Jak ovlivní vodu ve studních hloubka těžby? P. Juliš odpověděl, že žadatel musí 
prokázat, že neovlivní.

 Ochranný val – lze počítat s tím, že v létě ochrání proti prašnosti? P. Juliš řekl, že pro
vlastní těžbu bude určitě zpracovaný provozní řád. U ostatních stavebních prací je to 
věc dodržení postupu podle stavební dokumentace – od použití geotextilií až po 
dodržování realizace prací za odpovídajících klimatických podmínek. Vše je řešitelné 
a vše je na důslednosti posuzování dokumentace při povolování a kontrole při 
realizaci, ale i na solidnosti žadatele.

L. Landsmannová uvedla, že jako zásadní problémy, které stavba vyvolá, resp. prohloubí 
stávající problémy, občané uvádějí:

 Hluk
 Doprava 
 Prašnost

Rozvedla dále, že navíc domy na Lapači se stanou neprodejnými. Zamýšlená těžba je v těsné 
blízkosti zástavby, je to obrovská plocha, poukázala opět na problematiku spodní vody. 
Zpochybnila také dodržování rozhodnutí ve věci zasypávání vytěžené jámy (uvedla příklad 
z pískovny v blízkosti Brna). P. Juliš potvrdil, že všechny uvedené oblasti bude třeba 
prozkoumat, zopakoval, že k tomu bude sloužit zejména EIA. 
Dále L. Landsmannová  řekla, že se jedná o půdu kvality bonity 1, citovala ze zákona s tím, 
že taková půda by neměla být využívána pro obdobné záměry. P. Juliš odpověděl, že se 
předpokládá  100% vrácení do zemědělského půdního fondu. 
Dále L. Landsmannová  poukázala na již otevřené pískovny v blízkosti Přerova (Krčmaň. 
Majetín, …), které by mohly písek na stavbu komunikací dodávat. 
Diskuse k problematice, obava, že by nedošlo k uzavření těžby po dokončení realizace 
uvedených dopravních staveb, obavy ze zhoršení životního prostředí zejména vlivem hluku, 
dopravního zatížení a prašnosti. Dále se také diskutovalo o možnostech určité kompenzace 
místním obyvatelům ze strany investora, předseda potvrdil, že to musí být předem dojednáno 
s investorem. Diskuse se dotkla také dopadů velkých dopravních staveb na okolí. T. Zaoral



vystoupil v diskusi s tím, že vše, co bylo vyřčeno, je pravdivé. Stavba takového rozsahu se 
vždy někoho dotkne. Vzhledem k tomu, že toto se dotýká zejména občanů Žeravic, přizval 
zástupce města na přípravnou pracovní schůzku – 3. 5. od 18.00 v úřadovně. Doplnil, že jeho 
osobní obava pramení z propojenosti stávajících investorů s těmi, kteří těžbu chtěli realizovat 
před několika lety… Upozornil také, že dosažitelnost podmínek, vymahatelnost a 
kontrolovatelnost je velmi špatná.  I on má za to, že by se mělo něco Žeravicím vrátit, neví
však, jakou podobu a v jakém rozsahu by kompenzace mohla proběhnout. L. Landsmannová  
pozvala přítomné na veřejné shromáždění, které se uskuteční 12. 5. od 17 hodin v Žeravicích. 
Dále byly diskutovány možnosti kompenzace, hovořilo se o různých stavbách, na kterých by 
mohl být písek využíván, o stanovisku hygieny z roku 2008, o obavách ze zhoršení životního 
prostředí, o problémech s vymahatelností  a kontrolou podmínek stavebního povolení a 
provozního řádu atd…
Předseda ukončil diskusi s tím, že požádá o poskytnutí podkladů budoucího investora.

Přišel Marek Dostál, zastupitel. 

5. Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze
Předseda uvedl, že k plnění úkolů se podrobně vrátí na příští schůzi. Zejména budou 
projednány pozemky v majetku státu, které by bylo vhodné pozemky od státu bezúplatně 
získat nebo požadovat, aby stát své pozemky udržoval. 
Podobně bude na příštím jednání projednán požadavek na tabulky na zákaz podomního 
prodeje. Požadavek prozatím předaly 2 místní části: Lověšice – 2 ks, Újezdec – 3 ks, dále byl 
předložen požadavek na cedulku zákaz skládky pod pokutou (Lověšice).

6. Projednání rekonstrukce železničního koridoru Přerov, Lýsky, Popovice, 
Předmostí - protihluková stěna

Předseda  informoval o projednání této problematiky s členy místních výborů Předmostí, 
Lýsky a Popovice. Domluvili se, že by výbor pro místní části měl podpořit město ve snahách 
o zajištění protihlukové ochrany ze železnice. P. Košutek dodal, že hluk je tam již dnes 
vysoký. V zastavěných územích je zvykem realizovat protihlukové stěny, avšak protihluková 
studie ukázala, že nejsou potřeba protihlukové stěny (vyšlo těsně) a proto SŽDC nemají 
oprávnění budovat protihlukové stěny v ceně 35 mil. Kč. J. Draška doplnil další podrobnosti
z jednání se zástupci SŽDC, uvedl informace o výsledcích měření na referenčních bodech. 
Předseda považuje za vhodné pořídit oponentní posudek. V této souvislosti informoval P. 
Gala, že chystají materiál do rady, kterým bude rada deklarovat, že trvá na realizaci 
protihlukových opatření (protihlukových stěn) v rámci stavby Rekonstrukce žst. Přerov, 2. 
stavba tak, aby byla zajištěna maximální protihluková ochrana obyvatel místních částí 
Předmostí, Popovic a Lýsek. V další diskusi P. Juliš vyslovil názor, že je třeba osobně jednat 
ještě před řízením, D. Svobodová se vyjádřila k protihlukové stěně, má osobní zkušenost, že 
protihluková stěna příliš nepomáhá a navíc značně omezuje výhled.

Odešel P. Ježík, přítomno 12 členů s právem hlasovat.

Předseda na základě debaty předložil návrh na usnesení:  Výbor pro místní části podává návrh 
Zastupitelstvu města Přerova 

a. požádat s.o. SŽDC o vybudování protihlukových stěn na území Přerova –
Předmostí, Přerova -  Popovic, Přerova - Lýsek v rámci stavby Rekonstrukce 
žst. Přerov, 2. stavba“. 

b. žádá zastupitelstvo, aby uložilo radě zajistit zpracování oponentní hlukové 
studie.



Diskuse k navrhovanému usnesení k požadavku na oponentní studii, k možnostem 
argumentace proti výsledkům….

Předseda po ukončení diskuse předložil návrh usnesení k hlasování. 

Přítomno 12 členů s právem hlasovat, výbor je usnášeníschopný. 

Usnesení č.: VMČ/14/28/2016

Výbor pro místní části podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 
a. požádat s.o. SŽDC o vybudování protihlukových stěn na území Přerova –

Předmostí, Přerova -  Popovic, Přerova - Lýsek v rámci stavby 
Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“. 

b. žádá zastupitelstvo, aby uložilo radě zajistit zpracování oponentní  
hlukové studie.

Hlasování – pro 11 zdržel se 1
Návrh byl přijat. 

7. Různé, podněty, náměty

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

- 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. Dle sdělení dr. Juliše zatím nepředpokládáme plošné kontroly, ale budou 
se provádět kontroly "podezřelých" topenišť (dle povahy kouře).

- Veřejné shromáždění v Žeravicích se uskuteční ve čtvrtek 12. 5. 2016 od 17 hodin
- Předseda otevřel diskusi k ulici Ke tmeni, kde se objevily rozpory, zda se jednalo 

o řešení havarijního stavu. R. Lepič uvedl, že oficiálně nic neví, realizovalo se loni. 
Diskuse k ukončení pracovního poměru vedoucího odboru správy majetku a 
komunálních služeb Mgr. Zdeňka Vojtáška. Přítomní se shodli, že jim vždy vycházel 
vstříc, snažil se realizovat to, co potřebovali, vždy hledal řešení. 

Odchod T. Přikryl, přítomno 11 členů s právem hlasovat.

Z diskuse vyplynul názor, že bude přijato usnesení k této otázce. 

Odešel B. Střelec, přítomno 10 členů s právem hlasovat, výbor je usnášeníschopný.

Usnesení č.: VMČ/14/29/2016

Výbor pro místní části 
vyslovuje politování nad tím, že Zdeněk Vojtášek nepracuje dále jako vedoucí odboru 
správy majetku a komunálních služeb. S jeho prací byli spokojeni, vycházel jim vstříc a 
vždy se snažil najít řešení. 



Hlasování – pro 10 zdržel se 
Návrh byl  přijat. 

8. Závěr

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

Zapsala: Daniela Novotná
Schválil: Radek Pospíšilík


