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Zápis č. 20 z jednání Místního výboru místní části Přerov VI-Újezdec 

ze dne 29.8.2016 

Místo konání: Újezdec 

Přítomni: Radomil Lepič– předseda 

 Břetislav Vystavěl 

 Ing. Ivana Kleinová 

 Marek Hanzlík 

  

Omluveni:  

Hosté:  

 
 
Program jednání:  

1. Úvod 

2. Schválení programu jednání 

3. Kontrola plnění bodů 

4. Požadavek p. Ch. 

5. Dotazník mobility 

6. Studie vyhotovení 

7. Přerovské listy 

8. BRKO 

9.  Fitness prvky 

10. Seče 

11. Směna pozemků 

12. Oprava komunikace ul. Hlavní 

13. Úkoly pro členy MV 

14. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

15. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

16. Závěr 

 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

 

1. Předseda přivítal členy MV a hosty dnešní schůze. 

 

2. Byl jednohlasně schválen program jednání. 

 

3. Kontrola bodů z minulých jednání 

    - na poldru není vyčištěna výpusť 

    - prodej parcela 408 – negativní stanovisko  

    - žádost o frézování pařezů zůstává bez odezvy 

    - sečení na Nové čtvrti nebylo zařazeno do seče – neprovádí se, další žádost o zařazení 

    - ořez jasanu za zahradou Mgr. J.J. – nebylo splněno 
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4. Na jednání MV se dostavil pan S.Ch. majitel rod. domku v k.ú. Újezdec s požadavkem 
nápravy – prorůstání jasanu do dešťového odpadu. Jasan roste na p.č.8/1 k.ú. Újezdec, 
majitel Město Přerov 

 

5. Dotazník mobility – seznámili jsme občany. 

 

6. P. Koryčanová oznámila předsedovi MV, že dne 7.9.2016 bude podepsána smlouva na 
vyhotovení studie proveditelnosti – poldr – Ateliér FONTES s.r.o. 

 

7. Vydávání Přerovských listů – nový vydavatel. 

 

8. Předseda MV oznámil zastavení svozu na BRKO. 

 

9. Byly vybrány fitness prvky, které budou umístěny na vyhrazené ploše a houpačky – dle 
přiložených podkladů, realizaci provede firma BONITA. 

 

10. Dnes začalo 4. kolo seče. MV žádá, aby do poslední seče byl zařazen i pozemek p.č.408 
k. ú. Újezdec 

 

11. P. Štěpánová zaslala předsedovi MV návrh na úpravu pozemků sl. Z. – souhlasíme se 
směnou. 

 

12. MV žádá o zajištění opravy propadliště na komunikaci ul. Hlavní (u kaple) vyrovnáním 
asfaltem a zalití prasklin na ul. Hlavní (před poštou) ještě do zimy aby nedošlo k vymrzání a 
tím větší škodě na komunikaci  

 

13. úkoly pro členy Mč:  

Pořadí/ 

číslo jednání 
MV/ rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 

Termín plnění 

1/19/2016 -  

2/19/2016 -  
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14. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/ 

rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 

Termín plnění  

1/19/2016 Dotaz, kdy bude vyčistěn poldr, prozatím není  

2/19/2016 Žádost o frézování pařezů  

3/19/2016 Ořez jasanu u p. J.   

4/19/2016 Prorůstání jasanu do dešťového odpadu - jasan 
roste na p.č.8/1 a prorůstá na pozemek rod. 
domku na p.č.28 pana Ch. 

 

5/19/2016 Zajištění opravy propadliště na komunikaci ul. 
Hlavní (u kaple) vyrovnáním asfaltem a zalití 
prasklin na ul. Hlavní (před poštou) ještě do 
zimy aby nedošlo k vymrzání a tím větší škodě 
na komunikaci 

 

 

15. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/ 

číslo jednání 
MV/ rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 

Termín plnění 

1/19/2016 -  

2/19/2016 -  

 

 

16. Další zasedání MV 26. září 2016 v 18 hodin. 

 

Radomil Lepič – předseda MV        Dne: 29.8.2016 

Podpis 

 

 

Přílohy: - 

 

Obdrží: 

- primátor 

- Kancelář primátora 


