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Zápis 17. jednání Místního výboru místní části Újezdec

ze dne 30.5.2016

Místo konání: Újezdec
Přítomni: Radomil Lepič– předseda

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

Omluveni:

Hosté:

Program jednání:
1. Úvod
2. Schválení programu jednání
3. Kontrola plnění úkolů z min. jednání
4. Žádost p.  V. V.,  o vydání souhlasu o uzavření smlouvy o právu provést 

stavbu  na pozemku p.č. 1080,34,8/1 v k.ú. Újezdec u Přerova. Jedná 
se o pokládku optického kabelu pro připojení internetu na pozemek 
p.č.18/2 v k.ú. Újezdec u Přerova.

5. Informace z 15. Zasedání VMČ
6. El. přípojka na tréninkové hřiště
7. Uzavírka ul. Nová čtvrť
8. Studie proveditelnosti přebudování suchého poldru na vodní plochu
9. Žádost o nájem nebo prodej pozemku 
10. Žádost p. P. K. – sečení trávy Nová čtvrť
11. Investice- dětské prvky a venkovní fitness
12. Různé
13. Úkoly pro členy místního výboru
14. Žádosti a podněty směrované k MMPr
15. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
16. Závěr 

1. Předseda přivítal členy MV a hosty dnešní schůze.

2. Byl jednohlasně schválen program jednání.

3. Kontrola plnění úkolů

- hody proběhly úspěšně

- p. K. provedl zaplechování zídky ve dvorním traktu

- uctění památky k 8. květnu – položena kytice k památníku
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4. Žádost p.  V. V.,  o vydání souhlasu o uzavření smlouvy o právu provést stavbu  na 
pozemku p.č. 1080,34,8/1 v k.ú. Újezdec u Přerova. Jedná se o pokládku optického kabelu 
pro připojení internetu na pozemek p.č.18/2 v k.ú. Újezdec u Přerova – udělen souhlas. 
Doporučení – optický kabel musí být zakopán v dostatečné hloubce.

5. Projednání Vnitřního předpisu o kácení stromů – nutnost prostudovat do příští schůze.

6. El. přípojka tréninkového hřiště byla k datu 27.5.2016 předána ČEZ. Musí dodat 
elektroměr.

7. Uzavírka Nové čtvrti – od 20.6. do 4.7.2016. Budo uzavřeno od SUZUKI až ke kříži.

8. Studie proveditelnosti poldru – p. Koryčanová poslala zadání. MV se zadáním souhlasí

9. MV souhlasí se žádostí p. J.J., na nájem nebo odprodej pozemku p.č. 408 v k.ú. Újezdec 
u Přerova. MV doporučuje prodej. V případě neuskutečnění prodeje nebo nájmu je nutné 
zajistit majitelem jeho údržbu (sečení) což se neděje a obyvatelé si na toto stěžují. MV žádá 
magistrát o nápravu. 

10. Sečení trávy na Nové čtvrti – vloni zařazeno do seče, letos není. MV žádá magistrát o 
nápravu.

11. Bude požádáno o 2 fitness stroje, budou umístěné na fotbalové hřiště. S pink-ponk 
stolem bude vytvořeno sportovní centrum.

Na tréninkové hřiště bude umístěna kreslící tabule.

12. Různé

- p. Hubáčková dala informaci p. K. o souhlasu vlastníka pozemku se záborem.

- v místní části je neúnosná situace se sečením pozemků. MV žádá o nápravu. Pokud není 
sečení v silách Technických služeb, žádáme o jiné, ale okamžité řešení. Z peněz, které má 
MV k dispozici jsme ochotni zaplatit seč pozemků, které nebyly zařazeny k seči. Tato situace 
je také u pozemků patřících státu, kdy v roce 2016 neproběhla žádná seč. MV žádá 
magistrát o zajištění nápravy.

- MV žádá o vyčištění výpusti suchého poldru

- akce „Hurá na prázdniny“ by se měla uskutečnit 24. června, spolupráce všech složek.

Další zasedání MV 27. června v 18 hodin.
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12 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/č. jednání 
MV/rok

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

1/17/2016 Nastudovat vnitřní předpis o kácení 
stromů do příští schůze – projednání 
příští schůze

Z: předseda

13 Žádosti a podněty směrované na MMPr

Pořadí/č. jednání 
MV/rok

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

1/17/2016 Žádost o nájem nebo prodej pozemku 
p.č. 408, (MV doporučuje prodej)
Pokud by se nájem nebo prodej 
neuskutečnil, bylo by třeba zajistit údržbu 
pozemku – vyzvat majitele k sečení, což 
majitel neřeší, prosíme MMPr tedy o 
nápravu.

Z: 

2/17/2016 Sečení trávy na Nové čtvrti – vloni bylo 
zařazeno do seče, tento rok není, MV 
žádá MMPr o nápravu.

Z: 

3/17/2016 V celé místní části je neúnosná situace 
se sečením pozemků - pozemky, které 
nebyly zařazeny k seči a pozemky patřící 
státu nejsou sečeny a je třeba sjednat 
nápravu – MV je ochoten zaplatit ze 
svých finančních prostředků seč i mimo 
TSMPr, pokud není seč v jejich silách.

Z:

4/17/2016 MV žádá o vyčištění vpusti suchého 
poldru

Z:
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14 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

Pořadí/č. jednání 
MV/rok

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

1/17/2016 ---

15 Závěr 

Radomil Lepič – předseda MV Dne: 2.6.2016

Podpis

Přílohy: -

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


