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Zápis č 16. z jednání Místního výboru pro místní části Přerov VI-
Újezdec

ze dne 25.4.2016

Místo konání: Újezdec – úřadovna ul. Větrná č.3
Přítomni: Radomil Lepič– předseda

Břetislav Vystavěl
Ing. Ivana Kleinová
Bc. Jitka Stoklásková
Marek Hanzlík

Omluveni:

Hosté: Budík Aleš SDH Újezdec

Program jednání:
1. Úvod
2. Schválení programu jednání
3. Pálení čarodějnic
4. HODY
5. Zapojení elektriky 
6. Zastřešení zídky, zastávky
7. Uctění památky 
8. Poldr
9. Ulice Ke Tmeni
10. Úkoly pro členy místního výboru
11. Žádosti a podněty směrované k MMPr
12. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
13. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

1. Předseda přivítal členy MV a hosty dnešní schůze.

2. Byl jednohlasně schválen program jednání.

3. Pálení čarodějnic – 30.4.2016

Sraz čarodějnic a čarodějů v 17 hodin u klouzačky. Průvod ulicí Větrnou na hřiště. Hranici 
pro upálení čarodějnice nachystají hasiči. Soutěže pro děti, špekáčky. Zábava s Jurinem.

4. HODY – 7. a  8.5. 2016

7.5.2016 – od 8 hodin závody hasičů

7.5.2016 – od 16 hodin – mažoretky, vystoupení dětí z MŠ, trubači, GRADACE.
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5. Připojení dřevěné boudy a veřejného osvětlení k el. vedení na tréninkovém hřišti zajistí 
MÚ(p. Kašpárek)  revize zajistí SKEL.

6. Pan K. provedl zastřešení zídky ve dvorním traktu úřadovny. Byla mu vystavena 
objednávka na zastřešení vitrín na ul. Větrná.

7. Uctění památky kladením věnců – 8.5.2016, kytici zajistí předseda.

8. Předseda navštívil zasedání Výboru zastupitelstva města pro rozvoj investic a dopravu. 
Hlavním důvodem bylo vyhotovení studie pro přebudování suchého poldru v Újezdci na 
vodní plochu ještě v roce 2016.

9. Ulice Ke Tmeni

Auditem na městě bylo zjištěno, že na řešení havarijního stavu silnice v této ulici v roce 2015 
mělo být stavební povolení. Dle vyjádření stavebního úřadu se jedná o černou stavbu a bylo 
zahájeno řízení na odstranění černé stavby. O této věci nemá MV žádné oficiální informace 
z MÚ Přerov. MV má o tomto pouze zprostředkované informace.

10 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/č. jednání 
MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Z: 
T: 
Splněno/Nesplněn
o/ prodloužení 
termínu

1/17/2016 ---

11 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/č. jednání 
MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Z: 
T: 
Splněno/Nesplněn
o/ prodloužení 
termínu

1/17/2016 Žádost o vyjádření, či bližší informace ke 
stavu ulice „Ke Tmeni“ – MV nemá žádné 
oficiální informace o stavu ulice 
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12 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

Pořadí/č. jednání 
MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Z:
T: 
Splněno/Nesplněn
o/ prodloužení 
termínu

1/17/2016 ---

13 Závěr 

Další zasedání MV 30. května v 18 hodin.

Radomil Lepič – předseda MV Dne: 25.4.2016

Podpis

Přílohy: -

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


