
Zápis z 19. jednání Místního výboru mí stní části Dluhonice
ze dne 12.8.2016

Místo konání: Velký sál kulturního domu

Přítomni: Pavel Ježík
Rostislav Hlávka
Jarmila Pfeilerová
Michaela Polášková
Libuše Dokoupilová

Host:
Omluveni:

Program jednání:

1. Úvod
2. Komunální záležitosti
3. Úkoly pro členy osadního výboru
4. Žádosti a podněty směrované k MMPr
5. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
6. Závěr

1. Předseda přivítal přítomné členy MV a hosty.

2. Komunální záležitosti

2.1  investiční výstavba –
- veřejné osvětlení  komunikace k železničnímu nadjezdu

Informace z Maj  - Stavební úřad vydal (doručováno veřejnou vyhláškou) Územní rozhodnutí 
č. 53/2016 na umístění stavby "Rozšíření veřejného osvětlení v Přerově V-Dluhonicích" -
místní komunikace ul. K Nadjezdu,

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, lze soutěžit dodavatele stavební akce. Celkové 
náklady dle zpracované PD a rozpočtu dle PD jsou ve výši 352.080,- Kč vč. DPH. 

Žádám Vás o zaslání sdělení z jaké částky rozpočtu 2015/2016 místního výboru Dluhonice lze 
tuto stavební akci uhradit.    

MV Dluhonice  konstatoval, že s ohledem na vyvstalou situaci kolem rozvoje obce a investic 
vyvolaných nepovažuje za vhodné financovat tuto akci z prostředků pro místní část a její 
údržbu

Jednak do již naprojektované části má zasahovat stavba nového nadjezdu, jednak se tato 
stavba VO  stává součástí nově budované infrastruktury k zamýšlenému sportovišti, které 
bude hrazeno z jiných prostředků .

S ohledem na vyhotovenou dokumentaci a proběhlé správní řízení, nemáme námitek proti 



realizaci stavby, pakliže se na ni najdou finance z centrálních investic. Stanovisko zasláno na 
MAJ

Bod 3 - Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost
Termín 
Plnění

1/19/2016 - Předseda

Bod 4 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, termín 

plnění

1/19/2016 - Územní rozhodnutí č. 53/2016 na 

umístění stavby "Rozšíření veřejného 

osvětlení v Přerově V-Dluhonicích" -

místní komunikace ul. K Nadjezdu, MV 

zajímá, jakým způsobem se bude 

financovat.

  2/19/2016 -

Bod 5 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, termín 

plnění

1/19/2016   -

  2/19/2016 -

6 Závěr

Předseda poděkoval za účast přítomným a popřál stálé zdraví

Příští schůze proběhne dne 8. 9. 2016 v 17:00 v zasedačce KD

Následná schůze proběhne  12.10. 2016

Místní výbor Dluhonice
Ing. Pavel Ježík, předseda


