
Zápis z 16. schůze Výboru pro místní části

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI

Datum jednání: Čtvrtek 23. června  2016 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 
(Smetanka)

Datum příštího jednání:
Čtvrtek 15. září 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

omluva Radomil Lepič MČ Újezdec 

Bohumír Střelec MČ Čekyně

Petr Laga MČ Henčlov

omluva Vendula Hluzinová MČ Lýsky

omluva Josef Venský MČ Popovice

omluven Tomáš Přikryl MČ Vinary

Ludmila Landsmannová MČ Žeravice 

Kamil Šromota MČ Penčice

Omluveni:

Hosté:

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů

Zapsala: Daniela Novotná

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. Podpora výstavbě technické infrastruktury při výstavbě rodinných domků 
4. Vnitřní předpis o posuzování kácení stromů.



5. Informace, jak připravují jednotlivé místní části opravy majetku, zejména chodníků a 
silnic.

6. Různé, podněty, náměty
7. Závěr

Průběh jednání:

1. Úvod 

Předseda jednání zahájil, konstatoval, že je přítomno 9 členů s právem hlasovat, výbor je 
usnášeníschopný. Přivítal nového člena Petra Lagu (Henčlov), který byl na pondělním 
zasedání zastupitelstva do výboru zvolen. Pan Aleš Vohnický totiž z osobních, respektive 
pracovních důvodů na své členství rezignoval. Předseda poděkoval za práci pana Vohnického 
ve výboru. Předseda přivítal hosty, kterými byli: Ludmila Tomaníková, Miloslav Dohnal

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání

Předseda předložil návrh programu, otevřel diskusi, dotázal se, zda má někdo návrh na 
změnu. Nebylo tomu tak, proto bylo hlasováno o předloženém návrhu.

Proběhlo hlasování o předloženém návrhu programu
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0, návrh byl přijat.

L. Tomaníková vystoupila jako předsedkyně komise pro občanské záležitosti, a to v těchto  
věcech:

 Vyhodnocení nového způsobu blahopřání jubilantům v místních částech (kytky si 
kupují sami, dostávají větší dárek). Závěr: systém vyhovuje. 

 Informovala, že město přeje svým občanům při životním jubileu 75 let (setkání 
pětasedmdesátníků), 80, 85, 90 let a potom již každý rok. Občanům, kteří jsou 
v domově důchodců nebo v domě s pečovatelskou službou přejí za město pečovatelky 
(oslavy).

 100 leté a starší občany navštěvuje při životním jubileu primátor s L. Tomaníkovou, 
pokud předsedové místních výborů projeví zájem, mohou jít gratulovat s nimi. 

 Dotázala se, zda by na seznam měli dávat i občany místních částí, umístěné 
v domovech důchodců a jiných zařízeních mimo Přerov. Dotázala se, zda mají zájem 
je při příležitosti významného životního jubilea navštívit (po předchozí domluvě s 
rodinnými příslušníky a vedením dotčeného zařízení). Doplnila, že někteří lidé  
umísťovaní do zařízení mimo Přerov zůstávají občany města Přerova, někteří se 
stanou občany obce, v níž se nachází uvedené zařízení. Z diskuse vyplynulo, že lidé 
v zařízeních jsou potěšeni, když je někdo z bývalých spoluobčanů navštíví… Závěr: 
do seznamu dávat i občany umístěné v sociálních zařízeních. 

3. Podpora výstavbě technické infrastruktury při výstavbě rodinných domků 

Předseda uvedl, že se již problematikou okrajově zabývali a že jim byl rozeslán Vnitřní 
předpis č. 3/08 - Program PODPORY  VÝSTAVBY  TECHNICKÉ  INFRASTRUKTURY.
Tento vnitřní předpis již neplatí, byl zrušen a nyní nefunguje žádná podpora na technickou 
infrastrukturu. Může však být inspirací při úvahách o možném zavedení nějakého způsobu 
podpory.



Uvedl, že v minulosti byl předpis velmi široce pojatý, dotázal se, zda a s jakým výsledkem 
v místních výborech projednali.

- Henčlov – jsou pro, na cesty, chodníky, veřejné osvětlení (bezúplatný převod na 
město), případně kanalizace – domovní čističky. Jen pro drobné stavebníky. 

- Lověšice - jsou pro, na cesty, chodníky, veřejné osvětlení (bezúplatný převod na 
město).

- Penčice – prozatím neprojednávali.
- Předmostí - jsou pro, na cesty, chodníky, veřejné osvětlení (bezúplatný převod na 

město), osvědčilo se. J. Draška upřesnil, že v posledním období se přispívalo na 
domovní čističky, což bylo přínosné. Navrhuje, aby byla podpora určena jen pro 
drobné stavebníky nebo aby pro developery byla nastavena jiná pravidla. Dále 
doporučuje stanovit, jakým způsobem se bude žádat, aby byly stejné podmínky pro 
všechny žadatele.

Předseda doplnil, že by mělo být směrováno na jednotlivé stavebníky a navázáno na 
kolaudaci rodinných domů. Výše rozpočtu na tuto aktivitu by byla odvozována od 
stavebních povolení a výše poskytovaného příspěvku. Dále musí být nastaveny 
kvalitativní podmínky a kontrola – stavební deníky, dozor…

- Žeravice  - prozatím neprobírali, L. Landsmannová uvedla, svůj osobní názor –
podporovat infrastrukturu jen pro rodinné domy, při tvorbě nových podmínek zúročit 
zkušenosti J. Drašky a dalších, kteří již mají z minulosti zkušenosti  

- Kozlovice – neprobírali, J. Čechová má názor, že na komunikace a chodníky 
k rodinným domkům ano. 

- Dluhonice – komunikace a technická infrastruktura by měla být záležitostí obce a 
nikoliv stavebníka. Myšleno hlavně v případech logického pokračování souvislé 
zástavby. Ne infrastruktura k „samotám“ Pro podporu jsou.

- Čekyně – prozatím neprobírali, B. Střelec osobně je za podporu, a to za zcela jasně 
vymezených podmínek. Podpora by měla být určena jen pro drobné stavebníky, 
nesouhlasí na dotace pro vnitřní infrastrukturu – nikoliv přípojky… Otázkou je také 
výše částky, podpořil by chodníky, veřejné osvětlení, komunikace, kanalizace pouze 
na sběrnou síť (na hlavní řad). Upřesnil, že by podpora měla být vždy pouze na 
výstavbu v souladu s územním plánem, neměla by být udělována, když v lokalitě 
určené pro výstavbu např. 20 rodinných domů je postaven pouze jeden domek. Dále 
uvedl, že před uzavřením smlouvy musí být také vyjádření města k projektové 
dokumentaci, aby po převzetí nemuselo město realizovat opravy např. nekvalitně 
provedených cest.  

M. Dohnal doplnil, že se tak dělo i v minulosti a jako příklad uvedl komunikaci 
Hostýnská, která byla zastavena v době výstavby. J. Draška – bylo by vhodné, aby u 
dotovaných staveb byl zástupce města zván na kontrolní dny, aby město mohlo 
kontrolovat průběh stavby. M. Dohnal doplnil, že právě na výše uvedené akci je vidět, že 
to tak fungovalo a kontrolovalo se, že v průběhu výstavby byly prováděny kontroly. Dále 
doplnil, že praxe byla v minulosti dobrá, uzavírala se smlouva o budoucí smlouvě, že 
bude převedeno pozemky, věcná břemena, infrastruktura, dokumentace. Město po 
realizaci převzalo bezúplatně do vlastnictví. Předseda uvedl, že na další připomínky 
k navrhovanému předpisu čeká v zápisech z jednání místních výborů a na příště pozve
k této problematice J. Horkého, který přednese svůj návrh řešení, který dobře funguje 
v zahraničí. 



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

Předseda uvedl, že návrh obdrželi všichni mailem a na minulém jednání se shodli, že by chtěli 
návrh projednat nejdříve na svých zasedáních v místních částech. Předpis by měl být platný až 
od roku 2017. Předseda uvedl, že by se měl do vnitřního předpisu zapracovat také havarijní 
stav (př. Lověšice). M. Dohnal odpověděl, že to je řešeno v čl. II odstavci 8. Předseda doplnil, 
že v mapách mají místní části zakresleny všechny stromy. To by mělo odboru pomoci při 
rozhodování o tom, zda pokácet či nikoliv daný strom. Havarijní stav by měl být dle jeho 
názoru upřesněn. Diskuse k problematice havarijního stavu stromů. 

- Čekyně – prozatím neprojednávali. Za dobrý považuje čl. II odst. 3 – stanovisko 
místního výboru. 

- Dluhonice – připomenutí skutečnosti, jakých pravidel se držel městský úřad v 
Přerově, odbor ŽP, když bezmyšlenkovitě a zbytečně souhlasil s vykácením řízené 
výsadby alejí v této místní části pro D1 a překvapivě požadoval náhradní výsadbu ve 
zcela jiných lokalitách.

- Kozlovice – v zápisu z výboru mají uvedeno, že souhlasí. 
- Žeravice – souhlasí s návrhem, nemají problém s kácením na odboru MAJ, ale spíš 

s Lesy ČR, které vykácely letité duby, ale již v k.ú. Lhotka. 
Diskuse k náhradní výsadbě, která se nerealizuje hned, ale až po nějaké době (v řádu několika 
let). M. Dohnal doplnil, že se nyní soutěží náhradní výsadba za rok 2013, v příštím roce 
chtějí řešit náhradní výsadbu 2014. Problém je ve financích. Na základě dotazu L. 
Landsmannové, jaké mají možnosti se špatně udržovanou nebo neudržovanou vzrostlou zelení 
na pozemku úřadu pro zastupování státu, se rozpoutala diskuse ohledně údržby zeleně na 
cizích pozemcích. M. Dohnal k uváděným příkladům poskytl informace o postupu (nezájem 
vlastníka může vést až k nařízení odstranění ze strany odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí, město by nechalo na základě nařízení strom odstranit a následně budou na 
vlastníkovi vymáhány vynaložené náklady). V této souvislosti se ještě dotázala J. Čechová, 
kam se obracet, když to není pozemek města. M. Dohnal sdělil, že se mohou obrátit sami 
přímo na vlastníka pozemku nebo na MAJ, který žádost zprostředkuje.

- Předmostí – dle jejich názoru se toto v podstatě děje, nepovažují vnitřní předpis za 
přínos, spíše vnímají administrativní zátěž. Novum jsou pevně stanovené termíny.

- Penčice – prozatím neprojednávali.
- Lověšice – projednávali, mysleli, že náhradní výsadba bude probíhat rychle. Po kácení 

stromů by neměly zůstávat pařezy (TSMPr kácely ukázkově). M. Dohnal uvedl, že 
pokud tohle vznikne, mají ihned kontaktovat MAJ, který prověří, proč zůstal pařez. 

- Henčlov – bez připomínek.

5. Informace, jak připravují jednotlivé místní části opravy majetku, zejména 
chodníků a silnic.

Předseda v úvodním vystoupení k této problematice uvedl, že místní části šetří peníze a 
z města se dostávají informace, že nepředkládají žádosti na dokumentace. Chtěl by se zeptat, 
jak se připravují na investování těchto peněz. 

- Henčlov – třetím rokem dělají jeden chodník Zakladatelů – Hliník, mají ho 
zlegalizovaný. V únoru požádali o projekt na ulici Novou – stále není zadaný, navíc 
bude třeba řešit i změnu stavebního povolení. Letos to tedy zase nebude zrealizováno. 
Své problémy uvádějí pravidelně do zápisu z jednání místního výboru. Předseda se 
vrátil k vyřazení investice ulice Martinská, P. Laga uvedl, že mají problémy 



s projektem (přídlažba) a stavebním povolením, je třeba však vrátit komunikaci 
zpátky. P. Laga doplnil, že mají ještě povolení na chodník U letiště, tato akce byla 
vyřazena, jelikož údajně není sešlapaná dlažba.
Lověšice – mají stavební povolení na 2 chodníky, na ulici Mírová jsou předpokládané 
náklady půl milionu, rádi by, aby se vysoutěžilo za nižší částku. Územní rozhodnutí 
mají také na propojení ulice Chaloupky a U parku. V 05/2016 bylo vydáno územní 
rozhodnutí č. 31/2016 - propojovací MK IV. třídy v Přerově III-Lověšice, ul. 
Chaloupky a ul. U Parku. Předpoklad, že se již nikdo nebude odvolávat a tak by mohli 
pokračovat v dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby. Cenová nabídka 
na vypracování této projektové dokumentace je ve výši do 28.000,- Kč, termín 
vypracování do konce června 2016. V zápisu z jednání místního výboru žádali o 
zaslání sdělení, zda lze využít finanční prostředky z plánovaných oprav chodníků pro 
místní část Lověšice (nyní je aktuální zůstatek 470.000,- Kč).
Předseda uvedl, že by byl rád, aby se v příštím roce realizovalo náměstíčko. Je třeba 
uvést, kolik mají na náměstíčko našetřeno a kolik by potřebovali dofinancovat z města.
Dále bylo doplněno: Oprava chodníku - od druhé autobusové zastávky (točna), kolem 
garáže až po betonový nájezd vedoucí od domu V. ul. U Parku . Dne 15. 3. 2016 byla 
na stavební úřad zaslána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

- Penčice – místní část Penčice soustřeďuje své finanční prostředky na zakázku
"Rekonstrukce chodníku na ul. Tršická 3" v délce 136,65 bm, s rozpočtovým nákladem 
743 tis. Kč. Na realizaci uvedené zakázky soustřeďují všechny finanční prostředky  
získané „na hlavu“ za roky: 2014, 2015 a 2016. Finanční zdroje do výše rozpočtových 
nákladů této zakázky dosáhnou až v r. 2017. Z tohoto důvodu nemohou v r. 2016 
žádné opravy majetku, pro naprostý nedostatek finančních zdrojů, realizovat. Na 
zakázku "Rekonstrukce chodníku na ul.Tršická 3" je vydáno stavební povolení (z 
04/2015). Dle nejnovější informace bude však probíhat realizace veř. zakázky 
"Kanalizace a výstavba ČOV - Čekyně a Penčice", což ovlivní termín realizace.

- Žeravice – letos budou realizovat chodník Na Návsi, na který mají stavební povolení i 
našetřeno, tak snad to vyjde. Loni se podařilo zrealizovat jen menší práce. Na realizaci 
projektu kontejnerového stání na Lapači magistrát získal finance z dotace 
EKOKOMU. Letos připravují projekt na obnovu žlabů v ulicích Pod Lapačem a 
Čekyňská a projekt na revitalizaci centra obce Na Návsi s jeho částečnou realizací. 
Financují sečení ploch ve výši cca 60 tis. Kč. Několik let žádají o přípravu projektu a 
následnou realizaci rekonstrukce komunikací Pod lesem a U Stadionu II. To není 
investice, kterou by mohli financovat z peněz „na hlavu“. Je zpracován projekt na 
rekonstrukci chodníků na ulici Čekyňská, který se musí aktualizovat. Mají další 
projekty, které řeší město – jedná se o prvky protipovodňové ochrany v části suchého 
poldru Pod Lesem a  v lokalitě Úvoz, které by chtěli zrealizovat za pomocí dotací 
z EU.

Diskuse mosty – na základě dotazu J. Drašky se rozvinula diskuse, v Žeravicícj se řeší 
havarijní stav mostu za cca 5 milionů Kč. M. Dohnal doplnil, že MAJ řeší více mostů, které 
jsou ve špatném technickém stavu. 

- Kozlovice – požadují projektovou dokumentaci Na zábraní, veškeré našetřené peníze 
by věnovali na tuto akci. Dále 50 tis. přispěli na chodníky Grymovská. J. Čechová
zdůraznila, že kozlovičtí občané nesouhlasí s opravou krajské komunikace. Mají 
strach z návratu kamionů na komunikaci. R. Pospíšilík navrhuje řešit např. instalací
váhy před Kozlovicemi. Dále mají stavební povolení na zastávku v ulici Na vrbovcích, 
nic se v této věci neděje. Výbor se rozhodl, že víc jak 150 tis. Na zastávku nedá (tlak,



aby dofinancoval všechny náklady ve výši 330 tis. Kč). M. Dohnal k zastávce uvedl, 
že se dlouhodobě řešilo a nyní se připravuje žádost o rozpočtové opatření na 
dofinancování do orgánů města (částka 330 tis. Kč odpovídá rozsahu prací). J. 
Čechová doplnila, že dále mají rozpracované přípojky a WC pro hasiče, dokumentaci 
na osvětlení v ulici Za školou a zbytek šetří. 

- Dluhonice – v lokalitě U rozvodny měli v plánu prodloužení komunikace a chodníku, 
uvolnili peníze na studii a technickou výpomoc – stavební úřad tuto investici nepovolí. 
Mají dokumentaci jen na chodník, neví v jaké fázi je příprava. Mají projekt ve 
stavebním řízení na prodloužení veřejného osvětlení – ten ovšem vypadne z priorit, 
jelikož budou zrušeny bytové jednotky… P. Ježík zdůraznil, že dle jeho názoru nejsou 
potřeba projekty na předláždění chodníků, navíc když se jen mění jeden typ betonové 
dlažby za jiný (na zámkovou dlažbu). Tak, jak to nyní funguje, vyčerpá peníze -
zbytečně - na dokumentaci. M. Dohnal sdělil, že u změny povrchu se jedná o 
záležitost stavebního úřadu, z diskuse vyplynul jednotný názor, že se jedná o rigidní 
výklad stavebního zákona. M. Dohnal doplnil, že tyto spory se vedou dlouhodobě. 

Předseda požádal M. Dohnala, aby v této věci sjednal schůzku s Mgr. Bezroučkovou 
– vedoucí stavebního úřadu (příští týden kdykoliv v 8 ráno), schůzky se zúčastní 
kromě předsedy a M. Dohnala také B. Střelec. P. Ježík doporučuje vyžádat si 
závazné stanovisko – výklad – od krajského úřadu. 

- Čekyně – nemohou dělat nic, jelikož čekají na výstavbu kanalizace. Proto zastavili 
veškeré rekonstrukce komunikací, budou opravovat jen chodníky, nyní mají rozpočty 
na 2 miliony korun. Považuje za nutné vymyslet systém, jak financovat komunikace,
10 milionů na rok na celé město je nedostačující. S ohledem na stav komunikací 
v Přerově by bylo třeba ročně alespoň 50 milionů ročně. Zmínil se také o tom, že 
částka vyčleněná „na hlavu“ je pro malé místní části nedostačující, i zde by bylo 
možné nastavit jiný systém, např. podružné účty. 

Předseda požádal D. Novotnou, aby zajistila vyjádření i nepřítomných místních částí. M. 
Dohnal informoval o způsobu financování, nastavování rozpočtu pro správu majetku. 

Předseda předložil návrh na usnesení. 

Přítomno 9 členů s právem hlasovat.

Usnesení č.: VMČ/16/30/2016

Výbor pro místní části 
doporučuje zařadit do plánu investic na rok 2017 investici Henčlov, Nová - Martinská a 
potřebné úpravy projektové dokumentace provést před realizací.

Hlasování – pro 9 proti 0  zdržel se 0 
Návrh byl  přijat. 

6. Různé, podněty, náměty
 Připomenutí - byla vyhlášena soutěž o nejhezčí předzahrádku roku, ještě se mohou do 

konce června přihlásit. Podmínky jsou uvedeny na webu města. Předány podklady.



 Spolupráce při vyhlašování informací – např. oznámení o přerušení dodávky 
elektřiny. Informace budou i nadále místním výborům zasílány. 

 Směna pozemků Vymyslov – bližší informace poskytl M. Dohnal, byl doschválen převod 
pozemků z úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města. 
Vysvětlil problematičnost převodů a zejména jejich časovou náročnost. 

 Informace – dne 16. července se na letišti uskuteční Den letiště Přerov. Zvýšený 
provoz na letišti i na přístupových komunikacích. 

 Vyhlášení zákazu vstupu nepovolaných osob na stavbu dálnice – vyhlašovat opakovaně -
ve Vinarech, Popovicích, Lýskách, informace měla být vyvěšena v Předmostí a 
Čekyni.

 Návrh termínů – VMČ – 2. pololetí 2016  - vždy ve čtvrtek v 16 hodin
 15. září
 13. října
 10. listopadu
 15. prosince

    Odsouhlaseno všemi hlasy. 
 Gratulace M. Dohnalovi k vítězství ve výběrovém řízení a ke jmenování do funkce 

vedoucího odboru. 
 M. Dohnal – investice v místních částech, požadavek na informovanost. Uvedl, že pokyn 

k poskytování informací pracovníkům odboru MAJ dal, pokud tedy budou mít stížnosti, 
mají ho okamžitě informovat. Diskuse k výjimkám, místní výbory budou informovány. 

 Vyjadřování k majetkoprávním dispozicím – chce nastavit odpovídající systém, který 
bude pro obě strany vyhovující.  Lhůta k vyjádření bude 3 týdny – pokud se v této lhůtě 
místní výbor nevyjádří, berou na MAJ jako souhlas. Odsouhlaseno všemi hlasy. 

 P. Ježík – kauza pronájmů. Nyní řešili problém ohledně pronájmu zemědělskému 
družstvu Rokytnice. 

Hydrobiolog Petr Pařil , Přírodovědecká fakulta MU      (výtah  z textu)
   ... Zásadní problém je v krajině, musí se výrazně změnit hospodaření, hlavně u 
orné půdy, jejíž kvalita u nás obecně není dobrá. Formou dotační politiky by se 
dalo regulovat, aby zemědělec půdu nevyužíval nadměrně třeba tím, že pěstuje jen 
řepku nebo kukuřici, což jsou erozní plodiny,“ přibližuje. Potíž spatřuje ve 
scelenosti naší zemědělské půdy, která je největší v Evropě. Pokud je také hnojena 
jen chemicky a postrádá organickou hmotu a organismy hloubící chodbičky, 
například žížaly, nemá schopnost zadržet vláhu. A pokud se voda nebude do polí 
vsakovat, vodní nádrže nepomohou. ...

Na příkladu ilustroval, že co město dostane na nájmu, mnohonásobně zaplatí za čištění a 
opravy komunikací. Bylo by zcela žádoucí obnovit a vysadit na plochách těchto ostatních 
komunikací aleje, navrátit remízky atd. Stanovisko místního výboru Dluhonice bude 
negativní. Jak potvrdila L. Landsmannová, stejný problém mají i Žeravice. I dle jejich 
názoru by bylo třeba budovat biokoridory, zadržovat vodu v krajině... Doplnila, že nyní je 
nová koncepce ministerstva zemědělství, která tyto aktivity podporuje – předseda 
přislíbil, že k této problematice pozve J. Horkého. 

 J. Čechová – pozitivně hodnotí, že posílají k vyjádření mapy – k pronájmu.
 J. Čechová – dočetla se, že romská komunita si mohla sama udělat lavičky atd… a přitom 

místní části tohle nemohou. M. Dohnal upřesnil, že tam nebyly prováděny stavební 
činnosti, byl to spíš úklid, sadové úpravy…

 L. Landsmannová – uvedla, že byl požadavek na zřízení pozice zahradního architekta ve 
městě. Dotázala se, v jakém je stadiu řešení je tento požadavek. Předseda prověří.



 L. Landsmannová – uvedla, že na veřejném shromáždění k pískovně náměstek Košutek 
přislíbil zajistit odpověď na dotaz občanů - vyčíslení výnosů ze skládek. D. Novotná 
informaci zaurguje.

 L. Landsmannová – uvedla, že R. Pospíšilík slíbil zajistit podklady k pískovně. Doplnila, 
že dnes bylo jednání ohledně další pískovny (zemník), uvedla základní informace o tomto 
záměru. R. Pospíšilík zjistí u P. Otčenáška aktuální stav přípravy na realizaci 
pískovny. M. Dohnal informoval, že k zemníku dalo město zamítavé stanovisko ve shodě 
s místním výborem, do 3 dnů budou námitky.

 J. Draška –  minule hovořili o protihlukových opatřeních - prošlo zastupitelstvem. Nyní již 
má k dispozici podklady, kde je protihluková stěna zakreslena, včetně ochrany Velké 
Dlážky,  včetně přiřazení finančních prostředků. Je tam zohledněn cyklopodjezd, ale není 
tam zastávka. 

 K. Šromota – informace o akci k oslavě 875 let od první zmínky v rámci noci kostelů. 
 D. Svobodová – poděkování za veřejné shromáždění. Informovala o realizaci opravy 

podjezdu. Město nebylo informováno o termínu provádění opravy, lidi nevěděli, že 
nejedou autobusy a jsou dočasně zrušeny zastávky. 

 Předseda – informoval, že zastupitelstvo schválilo záměr první etapy mamutova. 

7. Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. 

Zapsala: Daniela Novotná
Schválil: Radek Pospíšilík


