
Zápis ze 17. schůze Výboru pro místní části

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI

Datum jednání: Čtvrtek 15. září 2016 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 
(Smetanka)

Datum příštího jednání:
Čtvrtek 13. října 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

omluven 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:

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. Plnění úkolů z minulých jednání – doplňující informace ze zápisů – kácení, 

infrastruktura, majetek
4. Podpora výstavbě technické infrastruktury při výstavbě rodinných domků (J. Horký) 



5. Aleje, remízky, voda v krajině (J. Horký) 
6. Informace – sčítání cyklistů. 
7. Možnost zřízení místních výborů v Přerově I - Město
8. Různé, podněty, náměty
9. Závěr

Průběh jednání:

1. Úvod 

Předseda jednání zahájil, konstatoval, že je přítomno 8 členů s právem hlasovat, výbor je 
usnášeníschopný. Předseda přivítal hosta - náměstka Pavla Košutka.

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání

Předseda předložil návrh programu, navrhl změnu: 
Bod 4. Podpora výstavbě technické infrastruktury při výstavbě rodinných domků (J. Horký) a 
Bod 5 Aleje, remízky, voda v krajině (J. Horký) budou vypuštěny a projednány na říjnovém 
zasedání výboru. 
Proběhlo hlasování o vypuštění těchto bodů z programu.
Hlasování: pro 8, návrh byl jednomyslně přijat. 
Předseda otevřel diskusi, dotázal se, zda má někdo další návrh na změnu nebo doplnění 
programu. Nebylo tomu tak, nechal tedy hlasovat o upraveném návrhu.

Proběhlo hlasování o upraveném návrhu programu
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 0, návrh programu byl schválen.

Příchod L. Landsmannová, V. Hluzínová - přítomno 10 členů

3. Plnění úkolů z minulých jednání – doplňující informace ze zápisů – kácení, 
infrastruktura, majetek

Pískovna – předseda poskytl aktuální informace o stavu přípravy pískovny. Pan Očenášek ho 
informoval, že na přípravě se dále pracuje, mají zpracovány potřebné studie, mají vyjádření 
Policie ČR k dopravnímu řešení projektu, na základě kterého musí ještě provést změny 
v projektu (dopravní napojení na silnici I. třídy). Sdělil, že na dotaz, jak studie dopadly, mu 
pan Očenášek řekl, že je ještě nemá prostudovány, má je čerstvě „na stole“. Náměstek P. 
Košutek připomněl, že povolování pískovny je na orgánech státní správy a negativní 
stanovisko města nemusí být akceptováno. L. Landsmannová uvedla, že závěry hlukové 
studie se mohou napadnout, může se zpracovat jiná studie. Dle jejího názoru je to ještě běh na 
dlouhou trať. 

Příchod J. Draška – přítomno 11 členů

Povolování staveb – chodníky a cesty. Předseda informoval o výsledku srpnového jednání 
se zástupci stavebního úřadu. 

Financování místních částí. Předseda sdělil, že jednal s náměstkem Petrem Měřínským
ohledně financování místních částí. V současné době není vůle z jeho strany, aby došlo 
k navýšení finančních prostředků „na hlavu“ o 300,-- Kč. Předběžná dohoda je, že zůstane 



příspěvek „na hlavu“ i pro příští rok ve výši 1.300,-- Kč. Na radě se však náměstek Petr 
Měřínský na toto téma vyslovil z pohledu nereálnosti našetřit si v místních částech z vlastních 
prostředků na opravy komunikací. Proto bylo dohodnuto, že místní části si budou šetřit 
z peněz ,,na hlavu“ a na základě stavebního povolení bude město přispívat na opravy těchto 
komunikací v celkové výši do 20 % částky vyčleněné na investice a opravy do komunikací. V 
Čekyni a Penčicích je v přípravě výstavba kanalizace, proto by tyto místní části s realizací 
oprav chodníků a cest měly posečkat. Našetřit si peníze a posléze v rámci dostavby kanalizace 
je použít na opravy komunikací, které nepůjdou provézt v rámci výstavby kanalizace. 
Důležitým argumentem pro rozhodování o finančním přispění ze strany města bude i reálný 
stav komunikace. Podmínkou je také stavební povolení. 

Diskuse k problematice přípravy projektu na realizaci kanalizace V Čekyni a v Penčicích, je 
třeba klást důraz na to, aby opravy chodníků a komunikací byly zabezpečeny v rámci 
realizace. J. Draška doplnil, že do dokumentace je třeba dostat co největší rozsah obnovy 
chodníků a komunikací. P. Košutek dodal, že nyní je vybrán dodavatel dokumentace, 
vysvětlil, že ne všechny náklady z dokumentace jsou uznatelné pro financování z dotace. 
Závěr: R. Pospíšilík, B. Střelec a K. Šromota budou přizváni k přípravě dokumentace 
již od samého počátku. Přítomní požádali, aby P. Košutek garantoval co nejkvalitnější 
zpracování projektu s co nejširším rozsahem obnovy chodníků a komunikací. 
J. Draška doplnil, že v minulosti předával na odbor majetku podmínky, které získal z pražské 
technické správy silnic. Z nich je zřejmé, jaké požadavky je třeba ze strany města Prahy do 
projektů zapracovat. Předseda požádal, aby tyto podmínky byly rozeslány všem členům 
výboru s tím, že tento výbor by se měl zabývat otázkou zpracování podobných 
podmínek pro potřeby města Přerova. 

Přišel J. Venský – přítomno 12 členů

T. Přikryl uvedl, že již připravil tabulku k rozpočtu na příští rok pro místní části, počítá v ní 
s částkou 1.300,-- Kč „na hlavu“. Tabulka bude rozeslána spolu se zápisem, požádal, aby již 
v místních částech přemýšleli, jak přidělené finance budou chtít využít. Připomněl, že na 
kulturu je možno využít max. 6 % z celkové části vyčleněné „na hlavu“.  Upozornil, že i letos 
bude možné převést finanční prostředky do rozpočtu příštího roku.  Předmostí je mimo tento 
způsob financování.

K již dříve projednávanému návrhu vnitřního předpisu o posuzování návrhů na kácení 
stromů proběhla diskuse, přítomní se zabývali problematikou havarijních stromů, diskutovali 
k postupu, rychlosti a způsobu rozhodování při povolování kácení stromů. J. Draška vysvětlil, 
jakým způsobem je kácení stromů povolováno. R. Pospíšilík sdělil, že on má problémy s 
druhovou skladbou vysazovaných stromů (platany, břízy, topoly), bylo by dobré upravit 
druhovou skladbu podle tradic města. 
Po ukončení diskuse, dal předseda hlasovat, zda všichni souhlasí s předloženým 
návrhem vnitřního předpisu o posuzování návrhů na kácení stromů.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 0, návrh byl jednomyslně odsouhlasen.

4. Informace – sčítání cyklistů. 
Předseda se vyjádřil k výsledkům sčítání, k nejsilnějším cyklotrasám. Informoval o 
připravované studii na propojení cyklostezek – měla by být hotova ke konci roku. Doplnil, že 
v příštím roce by se měla realizovat Velká Dlážka. Informoval o přípravě komunikace 



Doloplazy – Přerov, v této souvislosti se bude na kraji jednat, aby byl v rámci realizace 
ponechán prostor pro vybudování cyklostezky vedle komunikace. Diskuse k potřebnosti 
cyklostezek, bezpečnost cyklistů i motoristů. 

5. Možnost zřízení místních výborů v Přerově I – Město
Předseda uvedl, že zřízení místních výborů v Přerově I – Město je ve společném koaličním 
programu. Z diskuse na toto téma vyplynulo, že:

 pokud by byl stávající výbor pro místní části doplněn ještě o další členy, byl by 
s ohledem na vysoký počet členů akceneschopný, nefunkční,

 problematika v místních částech, bývalých obcích a ve městě je odlišná, již Předmostí 
je v jiném režimu,

 nebezpečí, že by se celý výbor neproduktivně zabýval tématy bez reálného dopadu.
 otázka stanovení hranic jednotlivých místních výborů v Přerově I – Město, musela by 

se vytvářet umělá hranice,
 pokud by výbory ustanoveny byly, řešením by mohl být vznik nového výboru pro 

místní obvody – např. 6ti členný, právě podle počtu případných místních částí. 

6. Různé, podněty, náměty
 Informace k projektu „Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a 

přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho 
přípravy“. V ulicích města probíhal v období 6. až 9. září 2016 v předem 
vytipovaných lokalitách průzkum, celkem bylo vyplněno 303 dotazníků, na webových 
stránkách prostřednictvím online dotazníku bylo do této doby vyplněno cca 90 – 100 
dotazníků. Ještě je dotazník k dispozici, v nejbližších dnech bude ukončen. 
www.mobilita-prerov.eu. V rámci průzkumu byly distribuovány informační letáky za 
stěrače automobilů na předem vytipovaných místech. Na stránkách je také Pocitová 
mapa: Do této doby zatím využilo možnost cca 160 respondentů, kteří označili 568 
míst (uvedený počet není očištěn o záležitosti nesouvisející s dopravou). Pocitová 
mapa bude dále využívána na školách v rámci kampaně „Bezpečné cesty do škol“ a při 
dalších příležitostech. Průzkum domácností bude zahájen ke konci září a bude 
probíhat minimálně celý říjen, případně i v listopadu. Sběr dat bude probíhat těmito 
metodami: osobní dotazování v domácnostech; telefonické oslovení domácností; 
vyplnění online webového dotazníku domácnostmi; distribuce papírových dotazníků 
do domácností prostřednictvím žáků a studentů škol; papírové dotazníky budou rovněž 
k dispozici na vybraných místech Magistrátu města Přerova i v místních částech 
(zadavatel zajistí distribuci přes předsedy výborů pro místní části), sběrná místa budou 
určena zadavatelem. 

 V. Hluzínová vznesla dotaz k protihlukovým stěnám. P. Košutek uvedl, že je 
zpracována projektová dokumentace se zabudovanými protihlukovými stěnami –
oboustranně, bude chráněno jak Předmostí, Popovice, Lýsky, tak Velká Dlážka.  Ještě 
v září (22. 9.) by měla zasedat komise, která by měla schválit projekt včetně 
hlukových stěn za cca 100 mil. Kč. 

 V. Hluzínová vznesla dotaz k zastávce Lýsky. P. Košutek sdělil, že v současné době 
se řeší jednak točna, druhá věc je zastávka u silnice I/47. Cílem je, aby zastávka byla 
vybudována a začala fungovat v prosinci s novým jízdním řádem. 

 J. Draška informoval přítomné, že se v srpnu ve výboru PRID zabývali přípravou 
investic do komunikací na 2 roky. 



 J. Venský –vznesl dotaz, zda by z peněz „na hlavu“ mohla jít na kulturu (akce 
pořádané v místních částech) větší částka, např. 10 %. Závěr: Do příště mají mísrní 
výbory zpracovat své potřeby, následně bude projednáno na příští schůzi výboru a 
případně se předloží návrh na změnu podmínek zastupitelstvu.

 V. Hluzínová vznesla dotaz ohledně opravy vodovodu, co znamená uvedení do 
původního stavu a kdo si stavbu přebírá. V diskusi zaznělo, že povrchy předaly 
investorovi TSMPr (pí Polívková), která je zase po dokončení investice protokolárně 
převezme zpět. Závěr: R. Pospíšilík projedná s M. Dohnalem, aby za MAJ byl 
delegován člověk, který bude spolu s V. Hluzínovou situaci v Lýskách řešit.

 D. Svobodová se dotázala, zda je něco nového v Lověšicích, ulice Mírová. P. Košutek 
sdělil, že nyní je to již na státní správě.

 L. Landsmannová  uvedla, že by se chtěla zabývat otázkou ošetření zeleně, 
nastavením systému (zaplevelené chodníky).

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání. 

Zapsala: Daniela Novotná
Schválil: Radek Pospíšilík


