
 

 

 

Zápis z 17. schůze MV Dluhonice 

ze dne 14.6.2016 

 

Místo konání: Velký sál kulturního domu 

Přítomni: Pavel Ježík 

 Rostislav Hlávka 

 Jarmila Pfeilerová 

 Michaela Polášková 

 Libuše Dokoupilová 

Host:    

 

 

 

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 - kanalizace 

 

  Dokončena kanalizace za kulturním domem, napojeny objekty kulturního domu a sousední objekty 

na kanalizační řad,  stávající jímka zrušena 

 

 2.2 náhradní sportoviště 

 

Proběhlo jednání na MMPr ve věci přípravy a rozpracované studie,  vyvstala problematika, kdo bude 

čeho investor a kdo jednotlivé stavební objekty, zkráceně ŘSD zaplatí vlastní sportoviště , 

infrastrukturu nechť zaplatí město. 

 

 

2.3pronájmy pozemků 

 

odbor správy majetku řeší tuto majetkoprávní záležitost v katastrálním území Dluhonic:  

 

Žádost ZS Pobečví o pacht pozemků p.č. 1632, p.č. 1405, p.č. 1227 a p.č. 1249 v k.ú. 

Dluhonice. Uvedené pozemky nabylo statutární město Přerova na základě pozemkové úpravy 

a ZS Pobečví má zájem pozemky užívat. Pozemky jsou součástí zemědělsky 

obhospodařovaných půdních celků. 
 



 

 

Jelikož pronájmy a využití polních cest (ostatních komunikací) a jejich slučování do 

obhospodařovaných celků je diskutabilní a v mnohých případech rizikové, ne-li v častých 

případech obecně ohrožující, rozhodně nesouhlasíme se stavem letitým a s pronájmem těchto  

pozemků (a jejich využití jako orné půdy) v lokalitě  nad Dluhonicemi nelze souhlasit (p.č. 

1227, 1249)   

 Stanovisko zasláno zpracovateli, ve kterém je zdůvodněno, že je nanejvýš nutné, vrátit do 

krajiny polní cesty s řízenou výsadbou dřevin, z důvodu ochrany přírody a krajiny a zabránění 

erozi půdy, v neposlední řadě zadržování vody v krajině. 

Předseda pověřen projednáním věci na nejbližší schůzi VMČ 

  2.4 opravy chodníků 

Vzhledem k nepochopitelné podmínce vypracování projektových dokumentací ze strany 

stavebního úřadu na prostou výměnu dlažby chodníků se postupná oprava zatím nekoná. 

Předseda byl pověřen problematiku projednat na VMČ 

 

 
Bod 3 - Úkoly pro členy osadního výboru 

 

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost 

Termín  

Plnění 

 1/17/2016  

  

 Předseda 

 

 

 

 

Bod 4 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

 

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, termín 

plnění 

 1/17/2016      

  2/17/2016     

 

Bod 5 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

 

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, termín 

plnění 

 1/17/2016      

  2/17/2016     

 



 

 

 

Bod 6 Závěr 

 

Předseda poděkoval za účast přítomným a popřál stálé zdraví 

 

Příští schůze proběhne dne 12.7. v 17:00 na hřišti Sokola 

 

 

Místní výbor Dluhonice 

Ing. Pavel Ježík, předseda 

 

  


