
Zápis z 15. schůze Výboru pro místní části

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI

Datum jednání: Čtvrtek 26. května  2016 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 
(Smetanka)

Datum příštího jednání:
Čtvrtek 23. června  2016 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 

(Smetanka)

Místo jednání: zasedací místnost

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

Petr Laga MČ Henčlov

Vendula Hluzinová MČ Lýsky

Josef Venský MČ Popovice

Tomáš Přikryl MČ Vinary

Ludmila Landsmannová MČ Žeravice 

Kamil Šromota MČ Penčice

Omluveni: Daniela Novotná, Aleš Vohnický

Hosté: Miloš Dohnal, Jan Horký, Pavel Košutek

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů

Zapsal: Zdeněk Daněk

Celkem členů výboru: 13
Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů. 

Navrhovaný program:
1. Úvod 
2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání
3. Kontrola plnění úkolů z předchozích schůzí
4. Projednání návrhu vnitřního předpisu o posuzování návrhů na kácení stromů



5. Územní studie veřejného prostranství
6. Projednání záměru podpory výstavby infrastruktury stavebníkům nových bytových 

jednotek
7. Harmonogram investičních akcí správců sítí
8. Různé, podněty, náměty
9. Závěr

Průběh jednání:

1. Úvod 
Předseda jednání zahájil, konstatoval, že je přítomno 9 členů s právem hlasovat, výbor je 
usnášeníschopný. Předseda přivítal hosty, kterými byli:

 Pavel Košutek, náměstek primátora

 Jan Horký, radní

 Miloš Dohnal, Odbor majetku

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání

Předseda předložil návrh programu, otevřel diskusi, dotázal se, zda má někdo návrh na 
změnu. 
B. Střelec – proč se máme vyjadřovat k bodu 5 Územní studie veřejného prostranství, týká se 
pouze dvou m.č. nesouhlasí s tímto a podává návrh vypustit tento bod.
Proběhlo hlasování o návrhu vypustit z jednání bod 5

Hlasování Pro 1, Proti 2, Zdrželo se 6 – návrh nebyl přijat

R. Pospíšilík – navrhl vložit bod 7 – Údržba ploch v lokalitě plánované akce Mamutov a 
současné body 7 – 9 přečíslovat na body 8 - 10
Proběhlo hlasování o návrhu vložit nový bod 7 a body 7-9 přečíslovat na body 8-10

Hlasování Pro 7, Proti 2, Zdrželo se  0 – návrh byl přijat

Nový program:

1. Úvod 
2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání
3. Kontrola plnění úkolů z předchozích schůzí
4. Projednání návrhu vnitřního předpisu o posuzování návrhů na kácení stromů
5. Územní studie veřejného prostranství
6. Projednání záměru podpory výstavby infrastruktury stavebníkům nových bytových 

jednotek
7. Údržba ploch v lokalitě plánované akce Mamutov
8. Harmonogram investičních akcí správců sítí
9. Různé, podněty, náměty
10. Závěr

Dostavil se p. Venský 16:08 hod.
Přítomno 10 členů s právem hlasovat.



3. Kontrola plnění úkolů z předchozích schůzí

Předseda uvedl, že minule se plnění úkolů nevěnovali. Proto dnes budou projednány pozemky
v majetku státu, které by bylo vhodné od státu bezúplatně získat nebo požadovat, aby stát své 
pozemky udržoval. Podklady obdrželi na předminulé schůzi. 

R. Pospíšilík – některé místní části dosud své požadavky v této oblasti neposlali. Proto 
apeluje poslat D. Novotné. B. Střelec – poslal jsem to před 3 měsíci a nedostal jsem žádnou 
zpětnou vazbu. M. Dohnal – upřesnil informace ohledně možností převodu pozemků.
R. Pospíšilík – na příštím jednání bude uzavřeno, kdo nebude reagovat, tak nemá zájem. D. 
Novotná osloví ty místní části, které požadavek nezaslaly.

Dostavil se p. Draška 16:15 hod.
Přítomno 11 členů s právem hlasovat.

Diskuse k tématu:
P. Ježík – problém komunikace, která není zanesena v katastru obce a MV by chtěl na ni 
navázat další. M. Dohnal – obrátit se přímo na něj. D. Svobodová – jak dosáhnout údržby 
pozemků, které jsou ve vlastnictví soukromých osob či státu. M. Dohnal – poskytl bližší 
informace.
T.: příští jednání

Také by měl výbor projednat 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).
Na dotaz předsedy nikdo další cedulky nežádá.
Úkol ukončen.

Protihluková stěna ČD v rámci rekonstrukce tratě.
R. Pospíšilík – projednáno na ZM, Košutek by měl jednat s příslušnými orgány. Košutek –
1.6.2016 bude jednání se zástupcem SŽDC. Nyní se jedná o fázi přípravy budování
rekonstrukce tratě, ale lze řešit i po vybudování (měření apod.).

4. Projednání návrhu vnitřního předpisu o posuzování návrhů na kácení stromů

Předseda uvedl, že návrh obdrželi všichni mailem.
Výbory chtějí projednat nejdříve na svých zasedáních. Předseda stanovil termín pro dodání 
připomínek – do příštího jednání Výboru. Předpis by měl být platný až od roku 2017.
B. Střelec – čl. II, bod 6 – návrh – odbor majetku přihlédne … k doporučením Komise … 
doplnit – i k názoru výboru
R. Pospíšilík – připravit na příští jednání, viz předchozí stanovení termínu. Do vnitřního 
předpisu by se měl zapracovat způsob kácení při nahlášení havarijního stavu. Je nutné, aby 
vnitřní předpis chránil dřeviny před zbytečným kácením.

5. Územní studie veřejného prostranství

J. Horký – poskytl vstupní informace 

Dostavila se pí Landsmannová – 16:35 hod.
Přítomno 12 členů s právem hlasovat.



R. Pospíšilík – s tímto bodem souvisí i bod 6 dnešního jednání. Měly by to projednat všechny 
místní výbory. Územní studii pořizuje státní správa.
Bližší informace poskytne Ing. arch. Klára Koryčanová, klara.korycanova@prerov.eu, tel. 
581268 646, 728/193 758
L. Landsmannová – lze vrátit stavební pozemky na zemědělskou půdu? Horký – ano, lze.
Po návrhu to lze zapracovat do změny územního plánu.
V. Hluzínová – za jak dlouho se studie zrealizuje? Jak se dotkne současných stavebníků? 
J. Horký – územní studie je studie, je vodítkem, lze ji překročit. Nevztahuje se zpětně. Pokud 
je vydáno stavební povolení, tak toto již nelze vrátit zpět.

6. Projednání záměru podpory výstavby infrastruktury stavebníkům nových 
bytových jednotek

R. Pospíšilík – navrhuje podporu výstavby projednat a odsouhlasit. Na příští jednání pošle 
podklady a bude tento bod opět projednán. Pro letošní rok to není realizovatelné.
P. Košutek – jako jediný transparentní způsob vidí pouze tzv. otevřené podpory. To znamená, 
že to město udělá a budoucím stavebníkům to prodá.
J. Horký – dnes máme pozemky, které jsou zasíťovány, takže bychom měli chtít, aby se 
stavělo tam, kde ta infrastruktura již dnes je vybudována.
J. Čechová – v rozpočtu města bylo 6 let 100 tis. na vybudování infrastruktury a letos 
požádali o zrušení této rezervy.
P. Laga – podpora by být měla.
J. Horký – měli by se členové výboru zajímat i o to, jak se to dělá i v jiných městech.
L. Landsmannová – jsou stavebníci, kteří bydlí 20 let, ale cestu tam dodnes nemají.
R. Pospíšilík – nemělo by se jednat o podporu pro developery, ale pro jednotlivé stavebníky.

7. Pozemky v rámci projektu Svět lovců mamutů

R. Pospíšilík – mělo by se jednat o pozemky v lokalitě zamýšleného projektu Svět lovců 
mamutů. Tato lokalita by si zasloužila aspoň elementární údržbu. Je hojně využívaná 
veřejností z Předmostí. Jedná se o lokalitu od posledních panelových domů na ul. Hranická
(po levé straně ve směru na Čekyni) až po středisko SÚSOK. Lokalita je plná odpadků od 
pneumatik, polystyrénu, pet lahví, atd. Navrhl, aby se tím zabýval výbor v Předmostí. 
Předběžně navrhl, aby se vše připravilo na únor/březen 2017, na jarním úklidu by se podílela 
veřejnost a škola v Předmostí, popř. sportovní klub. Technické služby by zajišťovaly servis, 
tzn. pracovní ochranné pomůcky, pytle na odpad, odvoz nasbíraného odpadu. Prořez 
náletových dřevin, zajištění štěpkovače na seštěpkování větví. Dále bychom se měli shodnout 
na pravidelném sečení a údržbě lokality.
J. Draška – bez údržby tam hrozí místo pro černé skládky. Uvedenou problematiku 
projednají na schůzi MV.
J. Horký – existují dotace na obnovu zeleně, které by se daly na tento účel využít.

8. Harmonogram investičních akcí správců sítí

V. Hluzínová – chtěli by od správců sítí harmonogram investičních akcí. Konkrétně se jedná 
o VaK Přerov, ale i o další správce sítí. Objevují se tam pracovníci sítí, kteří začnou pracovat, 
ale o zahájení a typu těchto pracích MV nic neví. Na program jednání tento bod dala, aby se 
správci sítě požádali plošně pro všechny m.č. a tím se nastavil systém informování.



P. Košutek – myslím si, že bychom si to mohli vyžádat jako město a po té to předat těm 
dotyčným místním částem.
J. Horký – navrhuje, aby odbor rozvoje kontaktoval správce všech sítí s žádostí o předložení 
plánů investic a rekonstrukcí sítí na následující 2-3 roky.
M. Dohnal – investiční akce VaK – viz příloha

9. Různé, podněty, náměty
 Veřejné shromáždění v Lověšicích se uskuteční v úterý 14. 6. 2016 od 17 

hodin v Dělnickém domě.
 žádost O. Teriakiho o vyhlášení v rozhlasech v dotčených místních částech

zákaz vstupu nepovolaných osob na stavbu dálnice – bude vyhlášeno ve 
Vinarech, Popovicích, Lýskách a vyvěšeno v Předmostí a Čekyni.

 J. Draška – seznámení přítomných s problematikou FKK vs. občané ulice 
Prostějovská. Žádají vedení města, aby jednalo s FKK o jejich nabídce ohledně 
odprodeje části plochy do vlastnictví města a o tuto podporu žádá MV 
Předmostí i Výbor pro místní části. R. Pospíšilík – částka 1.500,- Kč/m2 je 
moc. V případě, že by to mělo být parkoviště, tak si myslí, že cena by měla být 
max. 300-400,-Kč/m2. P. Košutek – částka je přehnaná. M. Dohnal – bude 
projednáno standardně v orgánech obce, jako každá jiná žádost, včetně ZM. R.
Pospíšilík – navrhuje podporu Výboru, ale za max. cenu 500,-Kč/m2.
Usnesení ve věci:
Výbor pro místní části žádá náměstka primátora P. Košutka jednat o 
odkoupení pozemku p.č. 239/7 v k.ú. Předmostí za max. cenu do 500,-Kč/m2

Hlasování Pro 8, Zdrželi se 4
 J. Venský – lze změnit část ulice Košíře v Popovicích v rámci územního plánu

z bydlení na něco jiného? P. Košutek – má informaci, že developerská firma
z Ostravy by uvedený pozemek chtěla změnit z obytné zóny na jiné využití, ale 
muselo by se jednat o změnu územního plánu a ta má své legislativní postupy.

 B. Střelec – požaduje, aby místní výbory dostávaly informace o plánovaných 
stavbách na území dotčených místních částí, které se začínají plánovat nebo 
plánují vybudovat na pozemcích města. Žádá, aby příslušný odbor povolující 
stavby či vyjadřující se ke stavbám přihlédl k vyjádřením místních výborů.
Žádá, aby místní výbor byl účastníkem řízení při kolaudacích prováděných 
v území místního výboru a na pozemcích města. M. Dohnal – pokud se staví 
na pozemku města, tak musí být smlouva, pokud zřizujeme věcné břemeno, 
nájemní smlouva, …, tak by pracovníci, kteří zpracovávají tyto smlouvy, měli 
oslovit místní výbor s žádostí o vyjádření; M. Dohnal nevidí problém, proč by 
to nemělo takto fungovat. V tomto duchu bude instruovat i příslušné 
pracovníky odboru MAJ.

 B. Střelec – místní výbor není informován o tom, že stavebník staví např. na 
hranici s pozemkem v majetku města, kdy město je účastníkem řízení. M.
Dohnal – v případě, že město bude účastníkem řízení, tak tyto informace 
budou jednotlivým MV zasílány.

 P. Ježík – potvrzuje slova p. Střelce.
 M. Dohnal – dále uvedl, že před zahájením investiční akce je vždy proveden 

dotaz k správnímu orgánu ohledně podmínek zahájení investiční akce a 
v souladu s rozhodnutím správního orgánu je postupováno.

 J. Čechová – v Kozlovicích je louka (pozemek určený k výstavbě) ve 
vlastnictví města, kdy by tuto plochu chtěli využít pro venčení psů (ohraničit 



určitou část pozemku) a zbytek využít jako plochu pro rodiny s dětmi. R.
Pospíšilík – standardní postup - zaslat na odbor MAJ.

 V. Hluzínová – dotaz k sečení ploch. Dotaz poslala na Ing. Novotnou. B.
Střelec – seče se jen podle uzavřené smlouvy, kdy k jednotlivým plochám 
určeným k sečení se měly místní výbory vyjadřovat a vyjadřovaly se již někdy 
v zimě.

 L. Landsmannová – podklady k pískovně. R. Pospíšilík – v současné době je 
nemá. Zajistí do příště. Košutek – poskytl základní informace.

 R. Lepič – jak je složité převést peníze v rozpočtu, kdy by chtěli operativně 
řešit sečení ploch, které nebyly v seznamu pozemků vyčleněných k sečení.
Jednalo by se o peníze, které jsou původně určeny třeba na opravu chodníků. 
M. Dohnal – nemělo by to být složité, obraťte se na pí Doupalovou.

 J. Draška – navazuje na B. Střelce, kdy má pozitivní poznatek – jejich místní 
výbor se vyjadřuje třeba i k zaslaným změnám z MAJ ve věci vlastníků 
v zahrádkářské kolonii.

 P. Laga – provádí se frézování pařezů? B. Střelec – ano, ale jen na základě 
objednávky odboru MAJ.

 P. Laga – místní výbor žádá odbor rozvoje o zařazení do investic města -
rozšíření veřejného osvětlení ve Výmyslově a zbudování zpevněných
přístupových ploch a chodníků taktéž přímo ve Výmyslově.

 B. Střelec – příští týden končí přistavování velkoobjemových kontejnerů do 
místních částí. Další budou září, říjen.

10. Závěr

Předseda požádal všechny členy Výboru pro místní části, aby své požadavky na TSMPr 
řešily mimo jednání Výboru přímo s jednatelem TSMPr panem Střelcem nebo 
s příslušnými pracovníky TSMPr.

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. 

Zapsal: Zdeněk Daněk
Schválil: Radek Pospíšilík


