
Zápis z 3. jednání roku 2016 Osadního výboru místní části Lýsky

ze dne 30.3.2016

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

Přítomni: Libor Slováček – předseda
Jiří Odstrčil
Vendula Hluzinová

Omluveni: Žaneta Slováčková
Jiří Suchánek

Hosté:

Program jednání:
1. Úvod, seznámení s body programu, kontrola úkolů
2. Seznámení s průběhem zasedání 12. zasedání VMČ
3. Hřiště – plánovaná likvidace vagónu a proběhlé kácení vrb
4. Řešení zastávky autobusu
5. Rozšíření herních prvků na dětském hřišti
6. Plán kulturních akcí na rok 2016
7. Plán investičních akcí - přesunut
8. kontejner

9. Komunikace s VaKem
10. Plán na příští setkání

11. Rozdělení úkolů na příští setkání
12. Úkoly pro členy osadního výboru

13. Žádosti a podněty směrované k MMPr

14. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
15. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1 – Úvod, seznámení s body programu, kontrola úkolů, Výstup z ankety ohledně 
zastávky na magistrát – byly zaslány předsedou na magistrát, vyhrála těsně varianta na 
Dědině u H., V. Hluzinová informovala o omezení R.J.  a L.H. jako několika málo 
podnikatelů v Lýskách. Třetí nejvolenější varianta byla zastávka v zálivech na hlavní cestě a 
výkup pozemku za Sibomem pro účely točny. Náměstek Košutek informoval o zadání 
zpracování studie zastávka v Lýskách 

- Plánovaná rekonstrukce železniční trati – neveřejná schůze 12.4. v Předmostí, 
zúčastní se za MČ Jiří Odstrčil, pravděpodobně i L. Slováček a V. Hluzinová

- Přesunutí položky kytky jubilantům do jiné kategorie rozpočtu než je kultura - zrušeno

- Počátek realizace doplnění dětského hřiště na zahradě školky – je třeba oslovit 
odbor majetku s požadavkem na projekt a následně zahájení stavby – L. 
Slováček
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-

Bod 2 – seznámení s průběhem výboru pro místní části ze dne 24.3.2016

- Předseda informoval o návrhu těžby písku pro výstavbu dálnice v Žeravicích

- Mapování studní a nevyužitých pozemků – údajně nyní není znám účel, proč se to 
vlastně sepisovalo. 

o V Přerově je něco přes 100 studní, některé jsou v havarijním stavu. Jsou 
zmapovány, ale závěr není, bude předloženo odboru majetku, ať se vysloví, 
co s tím mají v plánu

o Soukromé zanedbané pozemky – město řešit nebude,

o Městské – to, co je města, bude dál řešit odbor majetku

o Státní – obrátí se na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

- Zákaz podomního prodeje - cedulky – platí městská vyhláška o zákazu, máme se 
rozmyslet, zda chceme nebo ne, nesmí to být na lampách

o Každá MČ zaplatí ze svých peněz

o Osadní výbor MČ Lýsky proti – odhlasováno

o Bude poskytnuta informace na místní fb, do vývěsek informace o tom, že 
platí i pro MČ Lýsky zákaz, jako argument pro odmítnutí případného 
prodejce  - dozjistit číslo vyhlášky?

- Náhradní výsadba – k připomínkování II. etapa výsadby, do příštího VMČ, 

- Ošetřování zeleně – TS nás budou kontaktovat a řešit ořezy, kácení stromů ale musí jít 
přes odbor majetku, který musí zakázku na kácení stromů vysoutěžit, zakázka se pak 
platí. Havarijní kácení řeší ?bezplatně? technické služby. 

- Harmonogram svozu odpadu – změněn, bude zveřejněn na vývěskách a fb 
Lýsek, 

- Od 4.4. do 31.5. budou v místních částek k dispozici VOK na BRKO

- Od 4.4. do 30.11. 2016 bude svoz maloobjemových na BRKO, opět střídání 

- 1.12. do 31.3. se bude svážet jen směsný, protože BRKO se svážet nedá, je to zmrzlé 
a je to k ničemu. 

3) V MČ Lýsky došlo k vykácení tří vrb na fotbalovém hřišti, které byly v havarijním stavu, 
přítomným z osadního výboru není známo, kdo vykácení provedl – zjistit – informovat 
občany

Vagón na hřišti v Lýskách . opakované řešení likvidace, budou řešit mužští členové osadního 
výboru. Do léta bude pryč – info na fb

4) Řešení problému s chybějící zastávkou v projektu - Skanska má představu, že kolem 
cesty dá z dobré vůle po obou stranách čtyři panely, nebude řešit přístup apod., nicméně 
bezpečnostní dozor to pravděpodobně nepovolí, v úterý 5.4., se bude konat bezpečnostní 
den s Ing. Osičkou v místě, předseda OV Slováček to s ním rovnou probere, zda toto bude 
reálné. 

Bod 5) - investice do rozšíření herních prvků na zahradě školy,  nový úkol – předseda 
osloví odbor majetku s požadavkem na vhodný postup pro zadání VŘ na projektovou 
dokumentaci a VŘ na realizaci stavby



Místní výbor Lýsky

3

souběžně s hřištěm bude podán požadavek na pergolu na zahradě hřiště – pokud 
možno bez projektové dokumentace, která bude osadním výborem proměřena v týdnu 
4.-8.4. 

Bod 6 – Předběžný plán kulturních akcí na rok 2016, dohodnuta dětská akce na Čarodějnice 
a setkání důchodců 14.5. další se upřesní na příštím setkání OV 

- Jako první proběhne:

- 30.4. čarodějnice – V. Hluzinová – obejít s klíči školku, jestli fungují klíče

o Wendy – pozvánka, prezentace, program, nákup věcí, Libor bude – nakoupí 
k táboráku

o Zavolat Střelcovi – zač sežene kontejner a osvětlení na stromek. zbytkové?? 
A navěšení???

o Zařídíme chlaďák – Libor 

o Zasazení stromku na zahradě???- sežene Libor na čarodějnice

- Důchodci se přesouvají na 14.5. – 15:00 hod – pozvánka a sběr materiálů po 
občanech

o Pozvánka Libor, rozneseme všichni – výzva ke sběru fotomateriálů do půlky 
dubna

o propagační předměty z města – Libor – svíčky pro každého??? 

o Oslovit chráněnou dílnu na vyrobení pamětních medailí – Hrdý pamětník 
Lýsek – Wendy

o Školku s vystoupením hned na 15 tou hodinu osloví – Žaneta 

o Sponzory osloví  p. Odstrčil

o Občerstvení ještě dořešíme

- 4.6./10.6. dětský den 

o Program doladíme

- 27.8. – loučení s létem – akce pro děti i dospělé po uložení dětí 

o Gril-prase, soutěž, čepované pivo, muzika

Bod 7 – přehled investičních akcí řešených z rozpočtu pro místní část, zejména – příště 

Bod 8 – Dotaz na p. Střelce na sehnání plechového kontejneru  - na 13. VMČ

Bod 9 – Viz minulý zápis: 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… 
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Nové: poskytnutí kontaktu na ředitele VaKu, ale komunikace samostatně neprobíhá. 

OV chce informaci od magistrátu – o termínu započetí rekonstrukce vodovodu a 
zprostředkovanou diskusi s VaKem o reálném termínu plánovaného budování 
kanalizace v Lýskách. Máme komunikovat po vlastní ose nebo toto má vědět odbor 
majetku??? !!! chceme řešit chodník, chceme to už dlouho, předpokládáme, že odbor 
majetku má mít jasný přehled o tom, kdy a jak tu chce kdo jiný co realizovat- . OV MČ 
přece nemůže dávat harmonogram prací (a kdy je co realizovatelné… )odboru 
majetku. My ty informace chceme od města. Odbor majetku by měl znát informace od 
všech správců sítí provozovaných v MČ (ČEZ, Telecom, plynaři, VaK,… )

Bod 10) – Plán na příští setkání – úkoly z minula, podrobné rozdělení úkolů na čarodějnice, 
doladit akce, plán investic, zastávka… 

Bod 11) Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Z: předseda

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

1/3/2016 Pokračování řešení zastávky, info občanům o 
svozu odpadu do vývěsek, řešení investice na 
dětské hřišti pergoly na odboru MAJ, pozvánka 
na důchodce, propagační předměty z města, 
nákup chladicího zařízení a stromku na 
zasazení (pokud bude vhodný k výsadbě, jinak 
až na podzim) , na příští schůzi – přehled 
rozpočtu a investičních akcí; občerstvení na 
Čarodějnice

Z: L. Slováček

T: 

2/3/2016 Organizace Čarodějnic (pozvánka, program, 
ceny, diplomy, info), oslovení chráněné dílny –
upomínkové předměty, Střelec – kontejner, 
osvětlení na vánoční strom+instalace, info na 
fb o plánu akcí na letošní sezonu a dalších 
věcech

Z: V. Hluzinová

3/3/2016 Spolu oslovení MŠ Vinary – vystoupení dětí na 
setkání důchodců

Z: Ž. Slováčková

4/3/2016 Sponzoři na důchodce Z: J. Odstrčil

5/3/2016 Spoluorganizace Čarodějnic, roznos pozvánek 
na důchodce a sběr materiálů na svém konci, 
promyšlení 

Z: všichni

6/3/2016 Dohoda na likvidaci vagonu, pergola Z:L.Slováček, 
J.Odstrčil, 
J.Suchánek 
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Bod 12) Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Z: předseda

T: příští jednání výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

1/3/2016 Číslo vyhlášky, ve které je řešen zákaz 
podomního prodeje v Přerově a jeho 
místních částech

2/3/2016 OV chce informaci od magistrátu – o 
termínu započetí rekonstrukce vodovodu 
a zprostředkovanou diskusi s VaKem o 
reálném termínu plánovaného budování 
kanalizace v Lýskách. Máme 
komunikovat po vlastní ose nebo toto 
má vědět odbor majetku??? !!! chceme 
řešit chodník, chceme to už dlouho, 
předpokládáme, že odbor majetku má 
mít jasný přehled o tom, kdy a jak tu 
chce kdo jiný co realizovat- . OV MČ 
přece nemůže dávat harmonogram prací 
(a kdy je co realizovatelné… )odboru 
majetku. My ty informace chceme od 
města. Odbor majetku by měl znát 
informace od všech správců sítí 
provozovaných v MČ (ČEZ, Telecom, 
plynaři, VaK,… )

(MAJ) 
3/3/2016 Zprostředkování přistavění plechového 

kontejneru 

4/3/2016 Vykácení tří vrb v havarijním stavu na 
fotbalovém hřišti - MV nebyl o tomto 
informován, MV požaduje info, kdo kácení 
provedl, kdo sklidí, jak se se dřevem naloží?

Bod 13) Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

OV chce informaci od magistrátu – o 
termínu započetí rekonstrukce 
vodovodu a zprostředkovanou diskusi 
s VaKem o reálném termínu 
plánovaného budování kanalizace 
v Lýskách. Máme komunikovat po 
vlastní ose nebo toto má vědět odbor 
majetku??? !!! chceme řešit chodník, 
chceme to už dlouho, předpokládáme, 
že odbor majetku má mít jasný přehled o 
tom, kdy a jak tu chce kdo jiný co 
realizovat- . OV MČ přece nemůže dávat 
harmonogram prací (a kdy je co 

Z: předseda

T: příští jednání výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu
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realizovatelné… )odboru majetku. My ty 
informace chceme od města. Odbor 
majetku by měl znát informace od všech 
správců sítí provozovaných v MČ (ČEZ, 
Telecom, plynaři, VaK,… )

Zapsal: Vendula Hluzinová Dne: 30.3.2016

Podpis

Přílohy:

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


