
Zápis z 19. schůze Výboru pro místní části   

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: 
Čtvrtek 10. listopadu 2016 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 

(Smetanka) 

Datum příštího jednání: 
Čtvrtek 15. prosince 2016 od 16.00 hodin v salonku Městského 

domu (nám. TGM) 

Místo jednání: zasedací místnost 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Radek Pospíšilík předseda 

omluven Jiří Draška MČ Předmostí 

 Dana Svobodová MČ Lověšice 

Omluvena 

Bez práva hlasovat 

Jolana Čechová 

Alena Vyplelová 
MČ Kozlovice 

 Pavel Ježík MČ Dluhonice 

 Radomil Lepič MČ Újezdec  

 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: J. Draška, J. Čechová 

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. Aleje, remízky, voda v krajině (J. Horký)  

4. Údržba zeleně – nastavení systému údržby zeleně  (M. Dohnal, S. Doupalová) 



5. Různé, podněty, náměty 

6. Závěr 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

Předseda jednání zahájil, konstatoval, že je přítomno 9 členů s právem hlasovat, výbor je 

usnášeníschopný. Předseda přivítal hosty – M. Dohnala a S. Doupalovou. Informoval o 

omluvených členech s tím, že později přijde T. Přikryl.  
 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

Předseda předložil návrh programu a uvedl, že z programu jednání stahuje bod č. 3 Aleje, 

remízky, voda v krajině (J. Horký), zdůvodnil navrhovanou změnu programu. Otevřel diskusi, 

dotázal se, zda má někdo další návrh na změnu nebo doplnění programu. Nebylo tomu tak.  

 

Předseda po ukončení diskuse dal hlasovat o vyřazení bodu 3:  

Hlasování: pro 7 proti 0 zdrželo se 2, návrh na vyřazení bodu 3 z programu byl 

schválen. 

 

Vzhledem k tomu, že již nebyly k programu žádné další připomínky, dal předseda hlasovat o 

upraveném návrhu. 

 

Navrhovaný program: 

1. Úvod  

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Údržba zeleně – nastavení systému údržby zeleně  (M. Dohnal, S. Doupalová) 

4. Různé, podněty, náměty 

5. Závěr 

 

Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželo se 1, návrh upraveného programu byl schválen. 

 

Přišel T. Přikryl, V. Hluzínová – přítomno 11 členů s právem hlasovat.  

 

3. Údržba zeleně – nastavení systému údržby zeleně  (M. Dohnal, S. Doupalová) 

V úvodu tohoto bodu jednání sdělil, že jsou různé stížnosti na údržbu zeleně – někde mají lidé 

názor, že se ořezává málo, někde hodně, dlouho trvá než se povolí a zrealizuje kácení... 

Požádal jednotlivé členy o vyjádření, jak je to v jejich místní čísti.  

 

R. Lepič, Újezdec 

Po dohodě s M. Dohnalem se dohodli vyčlenit si určitou částku z peněz „na hlavu“ a sekat na 

základě dohody vlastními silami plochy, které nejsou zařazeny do sečí. V zásadě je spokojený 

s provedenými sečemi, vyjma p. č. 408 – ale to již mají také vyřešeno. Ještě by byl rád, kdyby 

se podařilo ořezat co nejvíce křoviny kolem parkovacích stání. Letos měli vyčleněné 

prostředky na nákup stromů, chtějí si v Újezdci vysazovat ovocné stromy, ale odborníci s tím 

nesouhlasí. Zůstávají jim tedy tyto peníze do budoucna. Dále uvedl, že lidé by chtěli zachovat 

ovocné aleje, chtěli by obnovit třešňovou alej na Švédské šance.  

 

S. Doupalová se vyjádřila k této problematice v obecné rovině. Uvedla, že obecně ve volné 

krajině je možné vysazovat ovocné dřeviny, nikoliv však ve městě – to působí problémy 



na chodníku, komunikaci (plody, vosy). Pokud bude zájem do volné krajiny dostat třešně a 

hrušně, lze přidělit náhradní výsadbu v ovocných dřevinách. Z diskuse k této problematice 

vyplynulo, že mnohým lidem v místních částech v intravilánu, v obci ovocné stromy vadí 

(nepořádek, vosy…) – např. ve Vinarech byl zájem obnovit hrušňovou alej, což bylo 

odmítnuto. V obcích není vhodné vysazovat ovocné dřeviny.  

Pokud by se však v některé místní části vysazovaly ovocné stromy přímo v obci, bylo by 

třeba uzavřít dohodu o tom, že si budou na své náklady provádět úklid spadaného 

ovoce. S. Doupalová doplnila, že v Lověšicích se budou kolem cesty zpětně vysazovat 

v rámci náhradní výsadby hrušně.  

 

V této souvislosti R. Lepič uvedl, že se osvědčil svoz bioodpadu, jejich výbor dává podnět 

najít prostředky na rozšíření kompostárny. Dodal, že požadavky na ořezy průběžně posílají, S. 

Doupalová postupuje podle zákona – lidé někdy nejsou spokojeni, že jsou prováděny méně, 

než si přejí. S kácením také nemají problémy. S. Doupalová k ořezu uvedla obecně, že 

některé druhy dřevin snáší hluboký řez, jiné dřeviny nesnáší řez nebo jen v malé míře. 

U některých dřevin vedou ořezy k napadení houbovými dřevinami. Nejde udělat uniformní 

řez, musí se ke každému stromu přistupovat individuálně.  

 

R. Pospíšilík otevřel diskusi na téma, jaké dřeviny by se měly tedy vysazovat. S. Doupalová 

sdělila, že není žádoucí vysazovat alergeny  - bříza, platany, apod. Spíše se vysazují dřeviny, 

které nemají jedovaté plody – různé lípy, duby, buky, javory v různých kultivarech, akáty 

pouze kulovité formy (původní akáty nikoliv). Na dotaz, zda je vhodný pro výsadbu v obci  

modřín uvedla, že do sadových úprav se uplatňují pouze kultivary, nikoliv klasický modřín.  

Při rozhodování, jaký druh vybrat uvedla, že se musí vycházet z místa, kam se strom sadí – 

musí se počítat s nároky na prostor v dospělosti, musí se brát v úvahu zasíťování 

pozemků, terén…  

Jako příklad uvedla, že kdyby byly vysazovány klasické dřeviny – např. javor, byl by to 

problém, jelikož výška i šířka koruny dosahuje 20 m – a taková dřevina nevejde nikam. U 

vysazovaných platanů se počítá s řezem.  

S. Doupalová dodala, že si ale mohou v místních částech dávat požadavky podle svých 

představ a ona prověří, zda bude možné jim vyjít vstříc. Zopakovala, že je velmi 

komplikované umísťovat stromy kvůli sítím a musí se počítat s tím, aby se na zvolené místo 

vešly i v době dospělosti.  

B. Střelec vystoupil s názorem, že je to zbytečná debata, jelikož se nyní nevysazují stromy. 

Navrhuje diskusi o výsadbě stromů ukončit. R. Pospíšilík upřesnil, že se stromy kácí, ale 

nevysazují.  D. Svobodová uvedla, že v parku v Lověšicích se provedlo kácení, jsou tam stále 

pařezy, dali si požadavek, co by chtěli a zatím není vysazeno nic.  S. Doupalová potvrdila, že  

je to otázka peněz. Navrhuje vysazovat stromy vzrostlé kvůli vandalismu (pokud se 

vysazovaly malé stromky, má špatnou zkušenost – vysazovalo se 2x – 3x). Doplnila, že je tam 

navržena náhradní výsadba, žádala pro letošní rok finanční prostředky. Nyní probíhá 

elektronická aukce, začala v září, dosud není ukončena a není vybrán dodavatel.  

R. Pospíšilík  k otázce velikosti vysazovaných stromů zdůraznil, že je možné vysazovat menší 

než třímetrové stromy. S. Doupalová to potvrdila, avšak s upozorněním na možná rizika 

(vandalismus, následná péče). B. Střelec dává návrh, aby se řeklo, kolik peněz se vyčlení pro 

místní části na výsadbu, následně je rozdělit podle nějakého klíče a teprve poté se výsadbě 

stromů bavit. 

 

M. Dohnal  v diskusi uvedl, že i v oblasti péče o zeleň patrné dlouhodobé podfinancování. To, 

co je letos soutěženo, je náhradní výsadba za rok 2013. Připravena je k soutěži náhradní 

výsadba za rok 2014 a 2015. Ale chybí finanční prostředky.   



 

R. Lepič připomněl, že připravovali materiál, kam by chtěli v místních částech umísťovat  

náhradní výsadbu. Ale to, o čem se teď baví, je běžná výsadba, což je jiná věc. Chtěl by 

vědět, zda stavební úřad už náhradní výsadbu určuje také do místních částí. Dále se dotázal, 

zda by bylo možné nesouhlasit s navrženým druhem určeným k výsadbě. S. Doupalová 

sdělila, že již při předkládání žádosti o kácení je možné se domluvit na požadovaném druhu. 

 

Diskuse k postupu při kácení stromů. R. Lepič upozornil, že při „divoké“ výsadbě dřevin se o 

stromy nemá kdo starat a je pak velký úhyn takto vysazených stromů.  

 

S. Doupalová potvrdila, že při výsadbě je zásadním problémem následná péče – zálivka, 

vyžínání, ochrana proti okusu… Pokud si v místních částech budou chtít vytvořit „remízky“ 

a zároveň si vyčlení finance na následnou údržbu, je to možné… avšak MAJ nebude schopen 

zajišťovat tuto následnou péči a údržbu.  

 

Diskuse k problematice výsadby, spojeným nákladům, omezení vyplývající z ochranných 

pásem, ze silničního zákona. 

 

R. Lepič ještě řekl, že v rámci komplexních pozemkových úprav se udělaly biotopy, měly tam 

být ovocné stromy, ale nejsou. Lokalita se neudržuje, zemědělci si stěžuji. S. Doupalová 

sdělila, že to již řešilo životní prostředí, nařizovali nějakou výsadbu, zjistí, jaká je tam 

stávající situace.  

 

V. Hluzinová, Lýsky 

Uvedla, že s prováděnými sečemi jsou spokojeni, kdykoliv potřebovali něco řešit, dohodli se 

s technickými službami. Děkuje. Dále se vyjádřila k ořezům, s nimiž jsou v podstatě 

spokojeni. Problém mají s kácením havarijního stavu – řeší již 2 roky problémové topoly 

kolem Strhance, topoly jsou v havarijním stavu. Dále upozornila na problém likvidace 

pokácených kmenů z hřiště v Lýskách.  S. Doupalová odpověděla, že podle jejich informací 

měly být již kmeny odvezeny. Zaurguje u firmy.  

Dále V. Hluzínová uvedla k plánu neudržovaných ploch v majetku města – mají v Lýskách  

plochu, kterou by chtěli zařadit do údržby, nemají zpětnou vazbu. B. Střelec za TSMPr sdělil, 

že paní Spurná má zakázáno sekat další plochy nezařazené do smlouvy, je třeba si to zajistit 

z peněz „na hlavu“.  M. Dohnal prověří  situaci (materiál B. Střelec upřesnil – jedná se o 

pozemky  neudržované ve vlastnictví dalších vlastníků).  D. Novotná zašle M. Dohnalovi tyto 

přehledy.  

 

K. Šromota, Penčice 

Sečení je bez problémů, terén je složitý, např. svah pod kostelem – jsou vděčni, že jsou tyto 

pozemky sečeny. Co se týče ořezů, mají v Penčicích specifický problém – sousedský spor 

v Penčičkách, kdy kvůli větvím se tam nedostane požární a jiná technika. Větve ovocných 

stromů zasahují do cesty. B. Střelec uvedl, že stromy z pozemků nemohou zabraňovat 

průjezdu a letos tyto větve  technické služby ořežou, pokud větve budou zasahovat na městské 

pozemky. Na dotaz, zda mají zajištěnu ochranu stromů při sečení, odpověděl, že ano.   

 

D. Svobodová zopakovala, že v parku v Lověšicích je třeba provést výsadbu,  keře je třeba 

ořezat a ošetřit. Dále mají v zápisu z jednání místního výboru uvedený požadavek, aby u 

hřbitova byly ořezány topoly. S. Doupalová sdělila, že už je podána žádost o kácení, u bříz 

budou provedeny ořezy suchých větví, špatná bříza bude vykácená.  

 



P. Laga, Henčlov 

Sdělil, že s údržbou zeleně celkem nemají problémy. Chtějí v ulici Hliník vykácet živý plot a 

udělat tam parkovací místa. S. Doupalová řekla, že má již domluveno s paní Spurnou místní 

štření.  

 

Kompostárna. B. Střelec informoval podrobně o projektu. Vzhledem k tomu, že chybí 

dozrávací plochy, bylo třeba zastavit svoz bioodpadu z velkoobjemových kontejnerů. Pokud 

se kompostárna nerozšíří, bude to problém. Proto požádal o rozšíření kapacity, připravuje se 

materiál do orgánů města, musí být zpracovány projety pro územní řízení a stavební povolení, 

předpokládaná cena je cca 7,5 mil. Kč a je záměr využít na výstavbu dotační titul. Nejdříve to 

bude realizováno v polovině roku 2018.  M. Dohnal doplnil, že veškeré podklady k rozšíření 

předali odboru řízení projektů a investic, bude vysoutěžen projektant. Dále B. Střelec znovu 

upozornil, že TSMPr nebudou svážet pytle s listím, letos už velkoobjemové biokontejnery 

prostě nebudou přistavovány.  

 

T. Přikryl, Vinary 

Se sečením vyjádřil spokojenost, 1 pozemek si budou muset přiobjednávat z vlastních peněz. 

Na kácení mají požadavky, s nějakým zpožděním se děje. Místo hrušní budou vysazovány 

jeřabiny. Šeříky budou posekány.  

 

B. Střelec se vyjádřil ve smyslu, že na ořezy živých plotů mají smluvně vyčleněny finance, 

které pokryjí potřebu zhruba ze 40% (60% deficit finančních prostředků). V příštím roce 

dojde k posílení finančních prostředků na údržbu zeleně. M. Dohal upřesnil, že navýšení bude 

o 5 mil. Kč, což je cca 5% z toho, co by potřebovali na seče…mělo by se síct cca 2 mil. m2 

ploch, udržují se cca 3/5. Přes to, že náklady lze odhadnout ve  výši cca 100 mil. Kč, dostanou 

do rozpočtu pouze 20 mil. A pohybovat se mohou pouze v rámci  částky přidělené v rozpočtu. 

 

B. Střelec, Čekyně 

Sdělil, že v Čekyni mají z peněz „na hlavu“ plánováno 20 tisíc na sečení. Navrhuje, aby se 

udělal řád v sečení - problém sečení kolem krajské komunikace, otázka stejného přístupu 

k místním částem. K náhradní výsadbě uvedl, že za pokácený strom by měl být do 2 let 

vysazen náhradní strom. To, o čem hovořili – aleje apod., bude řešeno z náhradní výsadby 

z jiných lokalit (např. z kácení při stavbě podnikatelských objektů). Je třeba mít však 

vyřešenou i následnou péči.  

 

J. Venský, Popovice  

Sdělil, že kříž v Popovicích je zarostlý tújemi, chtěli by je skácet a vysázet nové. S. 

Doupalová odpověděla, že již před 2 lety byly túje ořezány, daly by se i teď ještě zkrátit (i 

objem). 

 

P. Ježík, Dluhonice 

Vyjádřil názor, že by měly být plány seče upraveny podle skutečnosti – některé plochy ubyly, 

protože si je sečou lidi, kteří je mají v podnájmu. Na základě toho by chtěli rozšířit plochy 

sečení (metry zůstanou zachovány). M. Dohnal řekl, že to je možné, musí si ale P. Ježík 

navrhnout plochy. Bylo dohodnuto, že k dořešení bude třeba, aby se P. Ježík u M. Dohnala 

zastavil a dohodli se na úpravě.  

 

L. Landsmannová, Žeravice 



Projednali si již plán na rok 2017, poslali návrhy na změny. Mají z peněz „na hlavu“ na sečení 

vyčleněno 70 tis. Kč. Ořezy jsou v Žeravicích v pořádku.  

 

Alena Vyplelová, Kozlovice 

Sdělila, že plánovaná výsadba s myslivci padla. Sečení je v pořádku, bojují s ořezem 

ozdobných sakur. A ještě větší problém mají s břízou. S. Doupalová sdělila, že důvody, které 

místní výbor uvádí v požadavku na kácení břízy - stínění, nic tam neroste, nepořádek –  

nejsou zákonné důvody vedoucí ke kácení (špatný zdravotní stav, špatná stabilita, hrozba 

pádu do vedení…). 

 

 

 

4. Různé, podněty, náměty 
 

 Podpora technické infrastruktury – předseda informoval, že zpracoval návrh 

vnitřního předpisu, do kterého zapracoval veškeré připomínky, které na výboru 

zazněly. Projedná ve středu s určenými členy výboru.  

 Studie rybníky. Předseda přepošle mail s odkazem, kde se dají stáhnout podklady. 

V prosinci bude projednáno v komisi pro životní prostředí, potom se všemi 

připomínkami projedná na schůzi VMČ.  

 B. Střelec uvedl, že v pátek 2.12. končí všude svoz bioodpadu, svoz se provádí 

v normálních termínech. Od 5.12. do 31.3. bude zajišťován pouze odvoz popelnic se 

zbytkovým TKO – každý týden. Informace jsou na webových stránkách technických 

služeb. Dále znovu upozornil na smlouvu, kterou mají lidé s technickými službami 

uzavřenou - technické služby poškozené biopopelnice nevyměňují zadarmo.  

 B. Střelec uvedl, že od 1. 11. naběhla zimní údržba. Na stránkách bude telefonní číslo 

na „zimní“ dispečink. Letos je zimní údržba nastavena jinak – pro místní části jsou 

vyčleněny směny, pokud budou mít v místní části problém (námraza…) – zavolají na 

dispečink a předají podnět, dispečink zajistí nápravu. Zastávky by měly být průběžně 

udržovány. Nabídka na uzavření dohody o provedení práce na zimní úklid s občany 

místních částí.  

 Veřejné osvětlení. B. Střelec uvedl, že nemají monitoring, pokud se stane výpadek 

nebo nějaká závada, je třeba to nahlásit.  

 D. Svobodová se dotázala, zda platí, že blokové čištění se realizuje 2x ročně? B. 

Střelec odpověděl, že ano, termín 2. čištění si může domluvit s panem Sadílkem. 

 A. Vyplelová na dotaz, zda ještě probíhá sběr listí, dostala odpověď, že ano. 

 B. Střelec poskytl informace o plánu zaměstnávat v místních částech dlouhodobě 

nezaměstnané, bude to samostatný provoz a čety budou rozděleny na jednotlivé 

místní části a město. Zaměstnanci budou hrazeni z Úřadu práce, technika je TSMPr. 

Budou provádět jednoduché práce, pomocné práce. Nástup od 1.4.2017.  P. Laga 

zmínil pozitivní zkušenost z Henčlova. 

 P. Laga sdělil, že místní výbor to již měl i ve svém zápisu – chtěli by, aby 

rekonstrukce ulic Nová a Martinská (předpokládaná realizace 2018) a nové 

chodníky (předpokládaná realizace 2019) byly provedeny v jednom roce, aby na sebe 

tyto investice navazovaly. M. Dohnal sdělil, že MAJ má přípravu údržby cesty 

zařazenou do akcí roku 2017, chodník bude zabezpečován prostřednictvím odboru 

řízení projektů a investic, předpoklad přípravy 2018.  

 V. Hluzínová se obrátila a B. Střelce, že po rekonstrukci vodovodu technické služby 

přebírají stavbu, resp. kontrolují stav majetku před a po realizované investici… chyba 



je, že nebyl místní výbor technickými službami kontaktován, aby se zúčastnil. Dále 

vedla, že opravený chodník na Komárově popeláři „projeli“. B. Střelec řekl, že má 

poslat fotku technickým službám, které to opraví.  

 J. Venský sdělil, že VaK provádí opravu a ničí novou cestu a nové trávníky. 

Z diskuse vyplynulo, že má poslat podnět TSMPr, a to i s fotkou. Technické služby 

budou s VaK-em jednat, případně předají k řešení městu.  

 Protihluková vyhláška. Magistrát města v současné době provádí předběžný 

monitoring akcí, které by mohly být jako výjimky zahrnuty do zamýšlené vyhlášky, 

která by povolovala akce, rušící noční klid. Vyzývá proto pořadatele, kteří mají 

v plánu organizovat v příštím roce akci, která by měla končit po desáté hodině večerní 

a zároveň rušit noční klid, aby informaci zaslali do 15. prosince na adresu: 

lenka.chalupova@prerov.eu. Ve sdělení je nutné uvést název akce, jméno pořadatele, 

přesné datum i místo konání a očekávanou návštěvnost a zdůvodnění, čím zrovna 

jejich akce přesahuje obecní význam a proč by jim měli zastupitelé dát výjimku.  

 Na dotaz B. Střelce, do kdy má být připraven plán sečení roku 2017 bylo 

odpovězeno, že místní části měly odevzdat v termínu do 4.11. 

 T. Přikryl sdělil, že pokud se během zítřka nedořeší rozdělení financí místní části 

Dluhonice a Popovice, nebudou mít peníze v návrhu rozpočtu rozděleny.  

 K. Šromota se vrátil k veřejnému projednání kanalizace. Uvedl, že jako důležité vidí 

koordinaci, bylo by dobré doporučit lidem projektanta na přípojky, aby vše bylo 

správně připraveno k napojení přípojek. K dotazu K. Šromoty bylo sděleno, že 

rekonstrukce komunikace  Doloplazy – Čekyně bude termínově posunuta až po 

realizaci kanalizace. 

 J. Ježík otevřel diskusi k obnově alejí a remízků v návaznosti na přijaté usnesení rady.  

 B. Střelec vyjádřil požadavek, aby v případě, že místní výbor dá negativní stanovisko 

a rada k němu nepřihlédne, informovala o důvodech nezohlednění stanoviska (zpětná 

vazba). 

 Návrh termínů na 1. pololetí 2017: 

Vždy ve čtvrtek: 19. 1., 9. 2., 9. 3., 13. 4., 4. 5., 1. 6.  

 Upozornění na možnost přihlásit se k odběru sms zpráv zdarma – místním výborům 

budou předány letáčky. 

 
 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.  

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Radek Pospíšilík 
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