
Zápis z veřejného shromáždění v místní části Žeravice

Přerov 12. 5. 2016

Místní výbor: předsedkyně: Ludmila Landsmannová, členové: Jana Ščepitová, Daniela 

Nováková, Tomáš Zaoral, Jana Dostálová

Cca 90 - 100 občanů místní části

Přítomni: 
Pavel Košutek, náměstek primátora
Bohumír Střelec, jednatel Technických služeb města Přerova
Ivana Pinkasová, vedoucí odboru řízení projektů a investic
Miloslav Dohnal, pověřený řízením odboru majetku a komunálních služeb
Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
Pavel Juliš, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Lenka Chalupová, tisková mluvčí
Daniela Novotná, vedoucí Kanceláře primátora

Petr Očenášek – pískovna Žeravice, vlastník pozemků
Vlastislav Müller – projektant

Tisková mluvčí přivítala a představila přítomné a seznámila je s programem.

1. Investice a plánované akce v Žeravicích 
2. Údržba zeleně, výsadba
3. Činnost Technických služeb města Přerova v Žeravicích
4. Prezentace záměru otevření pískovny v Žeravicích
5. Různé 

Tisková mluvčí požádala o úvodní slovo náměstka primátora Pavla Košutka, který poděkoval 
místnímu výboru za organizaci dnešního jednání. Je to jednání informativní, doufá, že proběhne bez 
emocí. Poděkoval přítomným občanům za zájem o věci veřejné. 
Tisková mluvčí požádala o slovo také předsedkyni místního výboru Ludmilu Landsmannovou, která
přivítala všechny přítomné a uvedla, že se všichni dozvědí něco zajímavého a prospěšného. 

1. Investice a plánované akce v Žeravicích
Tisková mluvčí uvedla, že nejprve P. Gala přítomné seznámí s investičními akcemi a dalšími 
záležitostmi místní části Žeravice a předala mu slovo. 

Pavel Gala ve své prezentaci informoval o rozloze katastrálního území, katastru, počtu obyvatel. Na 
výřezu z územního plánu představil místa k výstavbě rodinných domů, stručně informoval o 
investičních akcích za období od roku 2000 do roku 2011 od plynofikace, přes kanalizaci, komunikace 
až po menší investiční akce. Podrobněji probral investice - včetně uvedení proinvestovaných financí  
od roku 2012 až do roku 2015.
Nad výkresy představil plánované a připravované investiční akce pro letošní rok. K tomu se připravují 
další investice – protipovodňová opatření v lokalitě Úvoz a Střelnice (legalizace opatření ze 70. let).   



Na fotografiích ilustroval provedené investice z minulých let. Vyjádřil se k některým studiím, které 
byly pro Žeravice v minulosti zpracovány. Zdůraznil, že zpracováním studie se město nezavazuje, že 
bude investice realizovat. Vyjádřil se také ke konkrétnímu záměru stavebníků realizovat výstavbu 
rodinných domů v lokalitě Loučka. 

Dotazy občanů

Občan se dotázal, proč se investují peníze do 
objektu bývalé školky, když se již několik let 
nevyužívá. 

M. Dohnal informoval, že se zpracovává analýza 
zbytného majetku. Nyní jsou soupisy zbytného 
nemovitého majetku projednávány v komisích a 
výborech a následně o nich bude rozhodnuto 
v orgánech obce. Informoval podrobně o 
struktuře vynaložených nákladů podle 
jednotlivých let od roku 2011 do roku 2015. Ze 
sdělení vyplynulo, že se jedná v podstatě o 
udržovací práce a náklady. 

Lapač – občan upozornil, že v celé prezentaci 
neslyšeli o Lapači vůbec nic, jen že tam bude 
pískovna. Přitom na Lapači nemají ani zastávku.

L. Landsmannová potvrdila, že na Lapači 
opravdu není zastávka, ale bude tam nově 
vybudované kontejnerové stání.

L. Landsmannová – dotaz k plánu výstavby Na 
Návsi. 

Po odpovědi P. Galy upřesnila svůj dotaz – ptala 
se na studii, která byla v prezentaci zmíněna. 

P. Gala informoval, že je k dispozici částka 200 
tis. Kč, bude se připravovat projekt na 
revitalizaci tohoto území. 
Na základě upřesnění dotazu P. Gala doplnil, že 
se jedná o studii z roku 2004, v návrhu bude 
řešeno zejména komunikační napojení. 

Paní Netopilová se vyjádřila k opravě 
kanalizačních vpustí za 50 tis. Kč. Dle jejího 
názoru kvalita práce je absolutně nevyhovující, 
(navíc v poměru k uváděné ceně).  Pod vpustěmi
stružka nepokračuje, dotázala se, zda někdo 
převzal práci.

M. Dohnal uvedl, že zjistí a prověří kvalitu 
prováděných oprav a odpoví písemně 
prostřednictvím místního výboru. L. 
Landsmannová upřesnila, že částka 50 tis. je 
naplánovana na letošní rok, nejedná se o vpustě 
u Netopilů. Doplnila, proč problémy vznikly. 

Přebírání staveb – občan se vyjádřil 
k problematice přebírání staveb, v minulosti se 
vyjadřoval k některým problémům  - např. 
propady po plynofikaci apod. a i když byla 
přislíbena následná úprava, nic se nedělo. Nyní 
by si přál, aby místní část při realizaci investičních 
akcí a oprav věděla o kontrolních dnech a její 
zástupci se mohli kontrolního dne zúčastnit. 
Považuje za vhodné, aby se kontrolní dny 
organizovaly v odpoledních hodinách. 

M. Dohnal upřesnil, že se jedná o investiční akci 
odboru PRI, jehož pracovníci akce dozorují i 
přebírají. Doplnil, že u drobných akcí jsou 
zodpovědní za kvalitu realizace jednotliví 
pracovníci, kteří dokončenou zakázku přebírají a 
jsou následně dohledatelní. I. Pinkasová
potvrdila, že kontrolní dny na stavbách jsou, 
odbor PRI vznikl loni v dubnu, takže akce, o 
kterých občan hovořil, nezastřešoval. Přislíbila, 
že bude o termínech kontrolních dnů
předsedkyni informovat. B. Střelec sdělil, že on 
jako předseda místního výboru v Čekyni je u 
každé přejímky, jednotlivé akce si v Čekyni 
hlídají. 
L. Landsmannová informovala přítomné, že 
místní výbor Žeravice se také snaží absolvovat 
jednání o projektech apod. Mají důvěru 
v úředníky, v jejich odbornost, připomínky 
probírají na schůzích místního výboru, následně 
je předávají a řeší s pracovníky magistrátu. To, 
co uváděl občan, je praxe z minulosti, nyní již 



probíhá spolupráce trochu jinak. 

J. Dostálová připomněla místním občanům, že 
venku je k dispozici schránka, do níž mohou lidé 
dávat své připomínky a dotazy na místní výbor.

Bez dalších sdělení. 

2. Údržba zeleně, výsadba

Po ukončení tohoto bodu programu přišla na řadu zeleň, její údržba a výsadba. V úvodu dostal slovo 
M. Dohnal, který celou problematiku uvedl. Nastínil základní principy údržby zeleně, která 
v Žeravicích probíhá na základě smlouvy po konzultaci s místním výborem. Upřesnil, že náhradní 
výsadbu soutěží samostatně, i ta je konzultována s místním výborem a životním prostředím (druhová 
skladba). Doplnil, že náhradní výsadba bývá realizována zhruba v horizontu 2 let. 
Na jeho vystoupení navázal B. Střelec. Informoval, že technické služby vysoutěžily zakázku na sečení, 
jsou stanoveny plochy a počty sečí na těchto plochách. Pokud má místní výbor požadavek na změnu 
ploch, je třeba řešit přes odbor majetku. Vysoutěžená plocha se podle smlouvy nemůže zvětšovat, 
mohlo by dojít případně k výměně pozemků. Plán sečení dostávají místní výbory počátkem roku 
k odsouhlasení, seče se 1 – 5 krát ročně. Uvedl, že reklamace na kvalitu sečení mají předsedové 
místních výborů řešit s ním (jednatelem technických služeb). To se týče i řešení problémů se svozem 
odpadu, údržbou komunikací, ořezy stromů. 

3. Činnost technických služeb v Žeravicích

Jednatel technických služeb B. Střelec navázal na své předchozí vystoupení a informoval, že TSMPr 
sváží zbytkový komunální odpad a separovaný odpad. Stanoviště kontejnerů určuje město. Nyní již 2 
roky zajišťují také svoz a zpracování bioodpadu, harmonogram (četnost) svozu stanovilo město.  
V místních částech jsou přistavovány také velkoobjemové kontejnery na zeleň – v některých místních 
částech je kvalita obsahu velmi špatná, což následně ničí technologie. Sdělil, že opět bude tento 
problém prezentovat na zastupitelstvu. Dále se vyjádřil k termínům svozu odpadu, k údržbě 
chodníků a místních komunikací (nikoliv krajských).  Doplnil, že v rámci smlouvy a rozpočtu nejsou 
určeny částky na kompletní rekonstrukce nebo větší opravy komunikací. Město tyto činnosti soutěží.
Dále také informoval o pořízené technice na postřik chodníků.

Občan z Lapače uvedl, že  když fouká vítr, 
vypíná se již dlouho veřejné osvětlení.

B. Střelec uvedl, že tento problém se neobjevuje 
pouze u nich, takové problémy mají i jinde. 
Důvodem je nadzemní vedení desítky let staré. Na 
zavolání přijedou a poruchu opraví. Technické služby  
nemohou realizovat novou investici, ale mají  
24hodinou hotovost (kontakty uvedeny na jejich 
webu, po zavolání jim zajistí nahození. Pokud 
nebude provedena rekonstrukce veřejného 
osvětlení, situace se nezmění). 

Občan se vyjádřil ke svozu odpadu s tím, že 
pokud se třídí, stačí svoz zbytkového
komunálního odpadu  1x za 14 dní. Dotázal se, 
zda se uvažuje o rozšíření třídění a zavedení  
kontejnerů na třídění kovového odpadu. 

B. Střelec uvedl, že se o tom neuvažuje, jelikož 
svozové vozy by si s tím neporadily. Je však možné 
kovový odpad odevzdávat individuálně v obou 
sběrných dvorech. M. Dohnal doplnil, že také je 
možné dohodnout se v místní části, kovový odpad 
shromáždit na 1 – 2 místech a zajistit hromadně 
odvoz do sběrného dvora.



Občan se vyjádřil k čištění zvláště 
znečištěných komunikací – bylo by třeba je 
vytipovat a vyčistit tak, aby došlo 
k opravdovému vyčištění. Ze zkušeností musí 
konstatovat, že když bylo na komunikaci více 
bláta, zůstalo na ní i po vyčištění množství 
jemného prachu.

B. Střelec uvedl, že další čištění je otázkou peněz, 
v žádném případě nemohou čistit krajskou 
komunikaci. Doplnil, že konkrétní příklady projedná 
s místním výborem.

Občan se vyjádřil ve smyslu, že stále nejsou na 
nic peníze (osvětlení, čištění…), ale do zavřené 
školky se investovalo stále, proč. Navíc – proč 
jsou v přehledu tyto částky uváděny jako 
náklady místní části Žeravice, když z toho tato 
místní část nic nemá. Doplnil ještě, proč tam 
tedy město nepustí žeravické děti,  proč se 
neotevře místním. 

L. Landsmannová informovala, že se v objektu musí 
temperovat, je to majetek města. P. Košutek zmínil, 
že se mohou scházet v budově, v níž se právě koná 
veřejné shromáždění. Doplnil, že se město musí o 
majetek starat. Pokud nebude nalezeno smysluplné 
využití, bude doporučen objekt k prodeji. 
P. Gala doplnil podrobně částky za jednotlivé aktivity  
na záchovnou údržbu bývalé mateřské školy.

4. Prezentace záměru otevření pískovny v Žeravicích

K záměru na otevření pískovny se vyjádřil Petr Očenášek, vlastník pozemků. Podrobně jej 
představil Vlastislav Müller, projektant.

V jejich prezentaci zazněly následující informace:

 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. Došlo by 
k významné úspoře dopravy, jelikož písek by byl přepravován pouze z kopce 
k benzinové stanici. K rekultivaci by byla použita pouze zemina ze stavby dálnice.  

 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.

 Těžba by probíhala dle technologického režimu stavby dálnice, netěžilo by se 
nepřetržitě. Všechny hlukové limity budou dodrženy. 

 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. Na 
výstavbu dálnice bude třeba cca milion tun písku, což odpovídá kapacitě pískovny.

 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. 

 Záměr je navržen tak, aby co nejméně zatěžoval obyvatelstvo, projektant zopakoval, 
že je tato lokalita pro stavbu dálnice nejvýhodnější, jiné pískovny by představovaly 
větší dopravní zátěž. 

Místní výbor si připravil několik otázek: 

Otázka Odpověď

Má město platný územní plán a 
umožňuje dobývání štěrkopísku?

Těžba je možná, pokud to územní plán výslovně 
nevylučuje. Jinými slovy to znamená, že to tedy územní 
plán připouští.  Každopádně bude třeba zpracovat a 



projednat vliv stavby na životní prostředí, pokud však EIA 
dopadne stejně jako v roce 2008 – realizovat záměr 
nebude možné. 

Probíhá již správní řízení Ne, investor pouze obdržel územně plánovací informaci.

Jaká jsou stanoviska odborů města 
Přerova – z hlediska životního prostředí, 
zemědělství – k pískovně? 

P. Juliš sdělil, že v současné chvíli nelze říct, že jsme 
zásadně pro nebo proti. Vyjádřit se bude možné až po 
zpracování projektové dokumentace.

Město přijalo Strategický plán územního 
a ekonomického rozvoje pro období 2014 
– 2020. Jak ho chce město dodržovat 
v naší místní části (hluk, prach)?

P. Juliš vysvětil, že sice může dojít příležitostně – i pokud 
bude vše splněno – k zvýšení prachu či hluku. Pokud by 
však mělo dlouhodobě docházet k navýšení hluku a 
prachu, nemůže záměr projít a nebude realizován. 

Pozemky jsou orná půda bonity I, po 
rekultivaci se již nikdy této bonity 
nedosáhne (v lepším případě II), máme 
zákon o ochraně půdního fondu, který 
platí. Jak ho chcete dodržet? 

P. Juliš uvedl, že nemáme historicky důvěru ke kvalitě 
rekultivace – v okolí je řada špatných příkladů. Celá 
úspěšnost rekultivace je v tom, co se vrátí zpět do 
vytěženého podloží a v jakých mocnostech vrstev, ke
zúrodnění znovu pokryté ornice dochází poměrně brzy.

Stát schválil státní politiku životního 
prostředí pro období 2012 – 2020. 
Hlavním cílem je zajistit zdravé a kvalitní 
životní prostředí pro občany, omezovat 
degradaci půdy, způsobenou lidskou 
činností. Jsou to jen slova na papíře?

P. Juliš řekl, že jde o klasický střet veřejných zájmů. Zde je 
to stavba typu dálnice a související stavby, musí se stavět 
z přírodních zdrojů, které jsou v krajině v zastavěné 
části… Střetává se jich zde spousta a negativní vlivy, ke 
kterým bude při stavbě dálnice a otvírání pískovny
docházet, musí být zásadně eliminovány, což prokáže 
EIA. Pokud to neprokáže, záměr nebude možné 
realizovat.
P. Košutek doplnil, že jako politik musí zvažovat a 
vyvažovat protichůdné zájmy, uvedl jak by to vypadalo, 
kdyby se písek vozil např. z Tovačova přes Přerov… 
Pochopitelně chápe žeravické občany a jejich obavy. R. 
Pospíšilík  uvedl, že minulý týden L. Landsmannová
zjistila, že se bude otvírat další pískovna u Oseka, jsou 
tam 2 pískovny – 1 obecní, druhá soukromá, Osek bude 
surovinu na dálnici dodávat.  L. Landsmannová vyjádřila 
názor, že otevření pískovny je podnikatelský záměr P. 
Očenáška, není to veřejný zájem, navíc lze využít písek 
z jiných pískoven, např. Oseku a Oldřichova. Záměr 
otevřít pískovnu zde, v Žeravicích, je naprosto zbytečný. 
Jako zásadní problém vidí zavážení jámy, i když bude
stanoven způsob zasypání, nemusí být dodržen (příklad 
Brna). Dále uvedla, že lze očekávat také problém se 
znečištěním vody a narušením kvality vody ve studních a 
kvalitu říčky Olešnice. Určitě tento zájem není veřejně 
prospěšný.
P. Košutek uvedl, že orgány státní správy mají možnost 
dohlížet na to co a jak se těží, dálnice je zájem veřejný.

Dále proběhla  diskuse k následujícím otázkám, ke kterým podal informace zejména přítomný 
projektant V. Müller :

 Kvalita písku. Projektant uvedl, že na kvalitu byl proveden geologický průzkum – písek 
odpovídá normám, pokud by se na stavbu nehodil, neměl by investor zájem o otevření 
pískovny.



 Stav projektové dokumentace  – je zpracovaná studie využití ložiska, bude dopracovaná dle 
jejich připomínek a nadále bude pokračovat v souladu se zákonnými požadavky

 Val - bude asi 5 metrů vysoký, odstíní i hluk a hluková zátěž by se neměla zvýšit. Co se týká 
prašnosti,  dle větrné růžice Lapač i Žeravice leží mimo převládající směr větru. Diskuse 
k obavám z vody stékající po valu. Dle projektanta nebude problém, pod valem bude 
umístěna zasakovací rýha.

 Prašnost – pokud bude zvýšena, bude realizováno skrápění.  

 Bonita pozemků - nenacházejí se tam pouze pozemky v I. bonitě, záměrem investora bude 
uložit tuto ornici zvlášť a zase ji navrátit. 

 Písek bude využit pouze pro dálnici a do jámy budou ukládány skrývky ze stavby dálnice, 
žádný odpad nebude ukládán. Jedná se o chráněné ložiskové území vápenců. 

 Pískovna by měla být otevřena na omezenou dobu v návaznosti na stavbu dálnice –
optimálně bude vytěženo za 2 roky. Zmínil, že ložisko Osek nepokryje potřebu stavby dálnice 
a souvisejících staveb. 

 Voda – budou používat moderní techniku a technologie. Nehrozí havárie.

 Bude zpracován provozní řád a havarijní plán. 

 Velikost ložiska písku – dle sdělení občanky Dostálové se informace rozcházejí. Projektant 
vysvětlil rozdíl mezi geologickými a vytěžitelnými zásobami, oni vždy hovoří o vytěžitelných 
zásobách. P. Juliš  v rámci objektivity doplnil, že v jediném oficiálním údaji je uvedena  zásoba 
cca milion  kubíků, vytěžitelných je cca 523 tisíc kubíků. Dotčeným orgánem bude Obvodní 
báňský úřad, který se vyjádří, zda lze pískovnu otevřít a uzavřít navrhovaným způsobem.

 Dotaz občanky Dostálové, jak bude vyřešena doprava. EIA v roce 2008 na tento záměr byla 
krajským úřadem Olomouckého kraje zamítnuta. J. Dostálová citovala z rozhodnutí krajské 
hygieny. Projektant uvedl, že doprava bude řešena projektovou dokumentací, dopravní řešení 
musí být přijatelné pro ŘSD  a mohlo by být přínosem i pro výjezd z Lapače. Diskuse k počtu 
aut, hluku…

 Diskuse k možnosti využívat jiné zdroje písku. P. Juliš doplnil, že město ani stát neurčuje, kde 
se má těžit. Je třeba se ptát zákonodárců, proč se taková zásadní věc neřeší již v období 
přípravy stavby dálnice. Zdůraznil, že město pískovnu nevlastní. Dále zaznělo, že stavba 
nemusí být zásobována pískem z jediného zdroje.

 Garance dočasnosti pískovny. K této otázce se vyjádřil P. Juliš, který uvedl, že je to jedna 
z věcí, které musí být předmětem jednání.  Územním rozhodnutím lze stanovit dočasnost, ale
pokud v průběhu času vzniknou objektivní důvody, můžou podat žádost o prodloužení.

 Petice. Může názor obyvatel Žeravic něco ovlivnit? Pomohla by petice, když zde těžbu písku 
nechtějí? V diskusi zaznělo, že je spousta staveb, které byly povoleny přes odpor občanů. 
Minule jediným nedostatkem záměru a důvodem pro zamítnutí bylo hluk.V této souvislosti 
vystoupil M. Dohnal, který uvedl, že by nechtěl, aby zde vznikl mylný dojem, že je město 
investorem a má zájem o otevření pískovny v Žeravicích. Samospráva nebude otevření 
pískovny ani povolovat – jedná se o rozhodování ve výkonu státní správy, řízení povede 
Olomoucký kraj. 

 Diskuse k narušení kvality životního prostředí, kvality bydlení, snížení ceny nemovitostí, 
neprodejnost nemovitostí. Další zátěž pro Žeravice, již nyní jsou zde skládky, na kterých 
město vydělává a místní občané z toho nic nemají. V diskusi zazněla také poznámka 
k ziskovosti tohoto podnikatelského záměru. 

 Diskuse k výhodnosti či nevýhodnosti těžby písku v návaznosti na vznik jezer jako zásobárny 
vody. 

V diskusi vystoupila radní H. Netopilová, která sdělila, že SpP bylo již před 8 roky proti 
pískovně. Uvedla, že ona i další přítomná zastupitelka M. Jandová  zastávají tento názor  i 
nadále. Jak se dále vyjádřila, nezaznělo zde, zda je životně důležité budovat novou pískovnu. 



Doplnila, že nevěří na slibovanou téměř dokonalou rekultivaci a myslí, že je důležité, aby 
občané Žeravic zůstali i nadále aktivní.

Předsedkyně místního výboru Žeravice L. Landsmannová zdůvodnila, proč jsou přítomní tak 
napružení – mají v obci již 4 ekologické zátěže, což zdokumentovala fotografiemi a 
komentářem k prezentaci. Uvedla, že pro Žeravice by to byla další velká ekologická zátěž, 
otevřením pískovny by se zatížilo životní prostředí občanům Žeravic zejména zvýšeným 
hlukem, prašností a dopravou z pískovny. Dále svou prezentaci doplnila informací, že zde  
mají také 3 významné krajinné prvky.

Závěrečné slovo k této problematice bylo uděleno člence místního výboru J. Dostálové, která 
uvedla, že má připravenou děkovnou řeč pro primátora a SpP, kteří již v minulosti stáli na 
straně žeravických. Prosí, aby i nadále kryli žeravickým občanům záda. 

5. Různé

Po ukončení tohoto bodu programu otevřela tisková mluvčí poslední bod programu. 

Občan vystoupil  s tím, že v Žeravicích je již dnes 
narušeno životní prostředí – největší vliv má na 
pohodu bydlení skládka. Požádal tedy o vyčíslení  
výnosů ze skládky pro město.

P. Košutek uvedl, že tento požadavek  akceptuje 
a přehled nechá zpracovat.

Občan se vyjádřil, že těžba a doprava vede do 
Přerova a jim – v Žeravicích - se přitíží. 

P. Košutek souhlasí, má pravdu, postupně se 
bude stavět i mimoúrovňové křížení, 
pochopitelně cílem je, aby byl co nejrychleji 
hotový poslední úsek dálnice a po dokončení 
dálnice bude již u Lipníka dopravní značení 
směrovat řidiče do Brna přes Olomouc. Dále 
informoval o všech připravovaných dopravních 
stavbách v Přerově. R. Pospíšilík uvedl, že chápe 
jejich obavu. Sdělil, že on sám si koupil domek 
s vidinou klidného bydlení v Popovicích – dnes 
mu jezdí kolem 150 vlaků denně a pár desítek 
metrů z druhé strany bude mít dálnici. Proto 
vnímá, jak se lidé v Žeravicích  cítí. Jako člověk 
jejich pocity vnímá, jako zastupitel musí 
zvažovat zájem celého Přerova, všech jeho 
občanů. P. Juliš doplnil,  že pískovna by měla 
sloužit pro realizaci obou úseků dálnice (Přerov 
– Lipník se již téměř jistě nestihne). 

Náměstek P. Košutek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil veřejné shromáždění. 

Zapsala: D. Novotná
V Přerově de 16. 5. 2016


