
Zápis z 2. jednání roku 2016 Osadního výboru místní části Lýsky

ze dne 22.2.2016

Místo konání: Zasedací místnost, budova školy v Lýskách, U Silnice 44/18, Přerov IX, 
75124

Přítomni: Libor Slováček – předseda
Jiří Odstrčil
Jiří Suchánek
Vendula Hluzinová

Omluveni: Žaneta Slováčková

Hosté:

Program jednání:
1. Úvod, seznámení s body programu, kontrola úkolů
2. Řešení zastávky autobusu
3. Náhradní výsadba kolem Strhance
4. Rekonstrukce železniční trati
5. Plán kulturních akcí na rok 2016
6. Seznámení členů OV se zápisem z 11. jednání VMČ
7. Přehled investičních akcí 2015 a 2016
8. Likvidace vagonu na hřišti

9. Kontejner plechový
10 Kanalizace+oprava vodovodů vs. Rekonstrukce chodníků
11 Plán témat na příští setkání OV
12 Úkoly pro členy osadního výboru 
13 Žádosti a podněty směrované na MMPr
14 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu VMČ
15 Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1 – Úvod, seznámení s body programu, kontrola úkolů, oprava chodníku u R.J.
provedena, Předseda psal mailem na odbor majetku… 

Bod 2 – seznámení s aktuálními problémy ohledně zastávky, interní informace o 
nenaplánované zastávce MHD za podjezdem v projektu náhradní komunikace, která se 
začne budovat od 1. března. Řeší se u primátora, předseda dále řeší s primátorem. Řešení 
ankety pro občany o umístění nové zastávky v intravilánu obce. Anketa pro občany byla 
upravena, 24. bude distribuována, do konce února se sejdou výsledky, následně bude 
zpracován a předán výstup magistrátu. 
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Bod 3 – seznámení J. Suchánka s náhradní výsadbou dubových sazenic na vlastní náklady, 
s opatřeními dle doporučení odboru živ. prostředí viz email, ve vzdálenosti cca 2m od sebe. 

Bod 4 – Vznesen dotaz p. Odstrčilem, zda se nás bude týkat plánovaná rekonstrukce (info 
v Přerovsku, p. Košutek) železniční trati a zda se nás bude týkat i odhlučňovací stěna a kde. 
Údajně má být budována až na odhlučnění trati. Osadní výbor by rád měl potvrzení nebo 
upřesnění této informace, případně v jakém čase je to relevantní. Zájem Lýsek je 
jednoznačně pro odhlučnění trati (Dluhonské spojky) směrem k zástavbě místní části. 

Bod 5 – Předběžný plán kulturních akcí na rok 2016, dohodnuta dětská akce na Čarodějnice, 
další se upřesní na příštím setkání OV 

Bod 6 – seznámení s průběhem 11. setkání VMČ, řešení gratulace jubilantům, probíhá dle 
změny, z města vyzvedává dárkový balíček p. Moštková, kytku kupuje z rozpočtu místní 
části. Společně s paní Odstrčilovou chodí přát jubilantům. Zkouška už proběhla a v pořádku. 
Vznesen dotaz, zda je možné položku kytky přeřadit do jiné části rozpočtu než do 
kultury…

Bod 7 – přehled investičních akcí řešených z rozpočtu pro místní část, zejména investice do 
rozšíření herních prvků na zahradě školy, řeší se s p. Študentovou dopadová plocha. 
Dodavatel je osloven, předseda vznese dotaz na termín zahájení realizace. Další 
investiční akce budou upřesněny spolu s probráním stavu čerpání rozpočtu na příštím 
setkání OV na začátku března. 

Bod 8 – řešení likvidace objektu Vagónu u fotbalového hřiště – bude se řešit vlastními silami 
na jaře 2016

Bod 9 – Dotaz na p. Střelce na sehnání plechového kontejneru 

Bod 10 – dlouhodobě se nedaří získat informace od VaKu o plánu realizace kanalizace 
souběžně s plánem realizace opravy vodovodu v téměř celých Lýskách. Informace o 
opravě vodovodu potvrzena, realizace má být v roce 2016. Předseda MV opakovaně žádá 
VaK a magistrát o informace. VaK byl kontaktován, došel pán z VaKu a informoval nás o 
plánu rekonstrukce vodovodu, o budování kanalizace však nevěděl nic. Doporučil obrátit se 
na ředitele VaKu, předseda tak učinil, podatelna VaKu příjem potvrdila, dál se nic neděje. 
Opětovně žádáme o urgenci tohoto požadavku. Rekonstrukce vodovodu nenaplánovaná 
v souladu s budování kanalizace je nepochopitelná. Neinformovanost o průběhu těchto 
investičních akcí zamezuje možnosti plánovat rekonstrukci některých chodníků, které jsou 
v MČ Lýsky v havarijním stavu. OV žádá magistrát o pomoc s komunikací s VaKem. 

Osadní výbor zvažuje vyhlášení petice na neplacení stočného, vzhledem k faktu neexistence 
kanalizace v místní části… 

Bod 11 – Plán na příští setkání – dohodnutí termínů akcí, rámcového programu. Začátek 
března, dohoda se školkou, probrání pláni 

Bod 12 Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Z: předseda

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

1/2/2016 - Z: 

T:
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Bod 13 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Žádost nebo podnět s bližší specifikací (popis 
žádosti se specifikací vůči komu je na MMPr 
směrována, např. STAV, MAJ, ROZ, KP, …)

Z: předseda

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

1/2/2016 - Z: 
T:

Bod 14 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Žádost nebo podnět s bližší specifikací (popis 
podnětu)

Z: předseda

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

1/2/2016 - Z: 
T:

15. Závěr

Zapsal: předseda OV Dne: 22.2.2016

Podpis

Přílohy:

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


