
Zápis z 20. schůze Výboru pro místní části   

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

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

domu (nám. TGM) 

Datum příštího jednání: 
Čtvrtek 19. ledna 2017 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 

omluven 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:  

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. Program na podporu výstavbě technické infrastruktury při výstavbě rodinných domů 

4. Různé, podněty, náměty 

5. Závěr 



Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

Předseda jednání zahájil, konstatoval, že je přítomno 11 členů s právem hlasovat, výbor je 

usnášeníschopný. Předseda přivítal hosty – Pavla Košutka, Ludmilu Tomaníkovou, Miloslava 

Skládala (za ČSSD).  

Informoval, že později přijde V. Hluzinová.  
 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

Předseda předložil návrh programu a otevřel diskusi, dotázal se, zda má někdo návrh na 

změnu nebo doplnění programu. Nebylo tomu tak. Vzhledem k tomu, že nebyly k programu 

žádné další připomínky, dal předseda hlasovat o předloženém návrhu. 

 

Hlasování: pro 11 proti 0 zdrželo se 0. 

 

1. Program na podporu výstavbě technické infrastruktury při výstavbě rodinných 

domů 

 

Předseda prošel jednotlivé body programu, aby měli přítomní možnost vyjádřit se 

k předloženému návrhu.  

 

 Bod I, II, III, IV,  – bez připomínek 

 Čl. V – doplnit bod 7. dle návrhu J. Drašky (uvedeno v příloze červeně) 

o J. Draška – doplnit odst 7, že se investor zaváže, že převede plyn, kanalizaci, vodu, 

veřejný  rozvod nn a vn (v duchu odst. 6). 

 

V další diskusi předseda uvedl, že požádá oddělení právní, aby právníci prošli a posoudili celý 

vnitřní předpis a připravili potřebné přílohy. Následně D. Novotná pošle všem odborům a 

předsedům politických stran, kteří připomínky zašlou mailem do konce února 2017 na adresu 

D. Novotné, která je předá předsedovi k zapracování. Z diskuse vyplynulo, že bude třeba, aby 

byla zpracována příloha, z níž bude zřejmé, kterých pozemků se předpis týká (dotace bude 

poskytována pouze na předem dohodnutých lokalitách vymezených územním plánem pro 

výstavbu rodinných domů).  

Dále T. Přikryl doplnil, že bude nutné, aby tento předpis přesně odpovídal zákonu 250 - 

dotační program má přesně stanovená pravidla a podle toho musí být podmínky předpisu 

upraveny. 

Diskutovalo se také o tom, že stavebník může žádat až poté, co dostaví dům - bude tedy trvat 

velmi dlouho, než stavebníkům peníze přijdou na účet. 

Před hlasováním se přítomní shodli, že se budou vyjadřovat ke koncepčnímu řešení návrhu, 

technické a právnické záležitosti budou upraveny v rámci připomínkového řízení.  

Z diskuse vyplynul návrh usnesení, o kterém dal předseda hlasovat.  

 

Přítomno 12 členů s právem hlasovat. 

 

Usnesení č.: VMČ/20/33/2016 

 

Výbor pro místní části souhlasí s koncepcí návrhu „Programu na podporu výstavbě 

technické infrastruktury při výstavbě rodinných domů“ s tím, že po dopracování bude 

předložen do orgánů města.  

 



Hlasování – pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat.  

 

 

M. Skládal – uvedl, že považuje za vhodné, že se touto otázkou výbor zabývá, je to pozitivní 

krok. J. Draška doplnil, že minulý předpis o poskytování příspěvku na technickou 

infrastrukturu nebyl bezchybný, ale stavebníci po podpoře volají, dotazují se, zda bude možné 

opět získat podporu.  

 

 

3. Různé, podněty, náměty 

 

L. Tomaníková vystoupila a poděkovala přítomným za spolupráci s komisí pro občanské 

záležitosti (gratulace jubilantům v místních částech). Popřála příjemné svátky a do nového 

roku zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů. 

 

V další části jednání se R. Pospíšilík  vyjádřil ke statutu a cílům VMČ, shrnul a vyhodnotil 

jeho dvouletou činnost. Červeně jsou uvedeny připomínky, které zazněly v diskusi.  
 

Únor 2015 

- Ustanovení výboru – první jednání výboru, stanovení cílů činnosti výboru 

- Představení činnosti technických služeb, p. Koněvalík 

- Představení Přerovských listů, pí. Lounová 

- Vstup pí. Tomaníkové, předsedkyně komise pro občanské záležitosti 

- Čerpání a přidělování, převody finančních prostředků 

Březen 2015 

- Příprava registru investic, řešení pronájmu při kulturních akcích  – zvýšení poplatků. 

- Nastartování činnosti na projektu kanalizace Penčice, Čekyně 

- Představení návrhu vyhlášky o regulaci nočního hluku a regulaci hlučných činností 

- Problematika řešení realizace a oprav dětských hřišť 

Duben 2015 

- Omezení hluku areál Kozlovice, p. Židlík 

- Tabulka investičních akcí MČ 

- Zapojení do ITI cyklostezky – příprava studie 

- Sdružená výsadba dřevin 
-  

Květen 2015 

- Sdružená výsadba dřevin, ovocné dřeviny  

- Výsadba stromů po zimní kalamitě – bylo slíbeno vysadit stromy – nesplněno, v lednu 

bude na programu studie rybníků v Předmostí a Újezdec, zároveň bude předloženo do 

komise životního prostředí 

- Zřizování lokalit pro zlepšení životního prostředí 

- Přerovský rádce 

- BRKO biologicky rozložitelný odpad sběr a nakládání s ním 

Červen 2015 

- Náhradní výsadba v MČ 



- Cyklotrasy – zadání studie na propojení centra a MČ 

- Zimní údržba 

Září 2015 

- Využívání a pronájmy objektů v MČ 

- Návrh investic MČ 2015 

- Náhradní výsadba 

- Zásady činnosti MČ – Statut 

- Projednání výstavby D1 a vlivu stavby na MČ 

Říjen 2015 

- Městská policie a místní části – okrskáři, p. Teriaki – v diskusi zaznělo, že 

v Dluhonicích okrskáři nefungují. Žádali - bylo zamítnuto. Po vysvětlení, že nemá 

každá místní část svého B. Střelec navrhl, aby po Vánocích přestavila výboru Policie  

ČR a Městská policie svou koncepci a rozdělení kompetencí, aby byly prodiskutovány 

možnosti řešení problémů s parkováním na chodníku apod. J. Draška  doplnil, že by 

bylo dobré, aby po službě strážníka – okrskáře projížděla Předmostím motohlídka. 

Dále sdělil, že na kraji Popovické by bylo třeba doplnit žluté čáry, výbor dá podnět. 

- Přebírání realizovaných zakázek, informace výborům MČ – B. Střelec, J. Venský 

uvedli, že situace se o moc nezměnila. R. Pospíšilík sdělil, že  Popovickou si velmi 

hlídali. 

- Projednání podkladů nevyužitého majetku a koncepce s nakládáním majetku. 

- Zadání studie proveditelnosti revitalizace rybníků v Předmostí 

- Projednání petice obtěžování hlukem v Lověšicích – v této souvislosti D. Novotná 

informovala o stížnosti pana Švába, že se bude v Lověšicích konat metalový koncert. 

D. Svobodová přislíbila, že tento problém s občanem projedná a vyřeší.  

Listopad 2015 

- Podnět odboru majetku o ochraně poškození majetku v průběhu stavby. 

- Zadání studie proveditelnosti přebudování suchého poldru Újezdec, předání prosinec 

2016  

- Zmapování neudržovaných pozemků na území MČ- uloženo zastupitelstvem 

- Financování místních částí 

- Autobusová zastávka v Lýskách 

- Rozvoz kontejnerů na bioodpad a rozvoz velkoobjemových kontejnerů 

Prosinec 2015 

- Projednání mapových podkladů  - studny, neudržované pozemky 

- Parkování Mírová Lověšice, osazení radaru křižovatka Lověšice – D. Svobodová se 

vyjádřila k opakovanému požadavku na osazení radaru – nejhorší křižovatka 

Olomouckého kraje, požadují opakovaně řešit. 

- Podnět ul. Čekyňská a Pod Lesem v Žeravicích – komunikace se na jaře zasypávají, 

bylo opraveno stání na kontejnery na začátku obce. 

Leden 2016 

- Parkování na ul. Mírová Lověšice 



- Stanovení standardů pro pořízení projektové dokumentace na malé investiční akce, 

ochrany majetku, pro přebírání stavby, atd. 

- Projednání vyhlášky regulaci nočního hluku a regulaci hlučných činností 

- Výsadba dřevin a náhradní výsadba 

- Financování místních částí 

- Přání jubilantům, pí. Tomaníková 

Únor 2016 

- Prezentace Přerovských listů, příspěvky, pí. Lounová 

- Prezentace projektu: park Svět lovců mamutů. 

- Návrh obecně závazného předpisu zajištění veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

Březen 2016 

- Prezentace záměru otvírky ložiska písku v Žeravicích, p. Očenášek – projekt pokračuje 

dál, řeší se výjezd na páteřní komunikaci, EIA proběhne, komunikace byla 

vyhodnocena jako jedna z nejzatíženějších komunikací v kraji. 

- Doplnění mapování neudržovaných pozemků na území místních částí 

Duben 2016 

- Železniční koridor – protihluková stěna Předmostí, Dluhonice, Popovice, Lýsky 

- Projednání zákona o ochraně ovzduší. – viz informace v zápisu z 18. jednání VMČ, 

zopakováno v závěru tohoto zápisu. 

- Žádost stavebníků na výstavbu technické infrastruktury v Žeravicích 

- Projednání otevření pískovny v Žeravicích 

Květen 2016 

- Jarní úklid lokalita Skalka – bývalé koupaliště Předmostí – v této souvislosti zazněla 

informace o připravovaném úklidu v Předmostí, poslat informaci také Y. Machalové.  

- Jednání o odkoupení pozemků Předmostí – areál FKK – diskuse k výši požadované 

ceny, zařadit do programu na leden a pozvat P. Košutka a P. Měřínského. J. Čechová 

se vyjádřila ve smyslu, že když město prodává pozemky - byť ve špatném stavu, tak 

má také nastavenou vysokou cenu.  

- Harmonogram investičních akcí správců sítí, VaK Přerov  - v diskusi zaznělo, že 

informaci dostali pouze z VaK (požádat P. Košutka, ať pošle výborům znovu). 

- územní studie veřejného prostranství, J. Horký  

Červen 2016 

- Příprava a postup investic do oprav komunikací, Nová Martinská Henčlov 

- vyhodnocení blahopřání jubilantům na území místních částí 

- první jednání ohledně vnitřního předpisu podpora výstavbě technické infrastruktury. 

- Projednání a připomínkování návrhu na posuzování kácení dřevin 

Září 2016 

- Financováním místních částí,  

- Spolupráce na tvorbě vnitřního předpisu na posuzování návrhů na kácení dřevin. 

 



Říjen 2016 

- Příprava technických podmínek pro zásahy do komunikací a pro provádění výkopů a 

zásypů do rýh pro inženýrské sítě. 

Listopad 2016 

- Finální příprava vnitřního předpisu ,,Podpora výstavbě technické infrastruktury při 

výstavbě rodinných domků.,, 

- Údržba a výsadba zeleně S. Doupalová, M. Dohnal 

 

Další připomínky k předložené rekapitulaci nebyly.  

 R. Pospíšilík – mrzí ho, že místní části mají peníze na účtě a s ohledem na pomalou 

přípravu investičních akcí se nepodařilo postavit to, co chtěli. Dále otevřel problém 

náhradní výsadby, která je velmi těžkopádná. Přítomní konstatovali, že  údržba zeleně 

je celkem v pořádku.  

 V. Hluzinová – vrátila se k požadavku na předložení harmonogramu inv. akcí 

jednotlivých správců - chtěli investiční akce všech správců sítí, kromě VaKu nic 

nedostali.  

 R. Pospíšilík – Kozlovice – nedodržování dopravních předpisů vozidly nad 12,5 tuny, 

po jednání chtěl zavést vážení (to se nevyužívá), využívá se systém sníženého průřezu 

vozovky, což by si vyžádalo náklady ve výši cca 2 mil. Kč, vč. výstavby.  

V Kozlovicích nekoná (co se týče dodržování dopravních předpisů) ani městská ani 

státní policie. Problémem je také řepná kampaň. J. Čechová uvedla, že o prázdninách 

by se měla komunikace v Kozlovicích realizovat. Mají obavu, že po opravě jim tam 

znovu pustí kamionovou dopravu. Diskuse, zda to raději neprojednat s vedením města, 

příp. dalšími subjekty a teprve poté ve VMČ. Diskuse k problematice z různých 

pohledů.   

 B. Střelec – nabídka prodejního stánku. Musí se rozhodnout a dát vědět do 21.12. a 

zároveň musí dát vědět, kam chtějí „domeček“ převézt, aby přesun byl realizován do 

6.1.2017. Přednost mají ty místní části, které v minulosti stánek nedostaly.  

 Termíny na 1. pololetí 2017: vždy ve čtvrtek: 19. 1., 9. 2., 9. 3., 13. 4., 4. 5., 1. 6.  

 K. Šromota – město se stále neozvalo ohledně hřbitova v Penčicích (výpůjčka). 

 SDĚLENÍ MŽP, ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k provozování a ke kontrole 

spalovacích stacionárních zdrojů 

SDĚLENÍ MŽP, OOO k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o 

jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším. 

Sdělení se týká provozovatelů resp. vlastníků spalovacího stacionárního zdroje na 

pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží 

jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.  

Nejaktuálnější povinnost je tato: 

§ 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší stanoví, že provozovatel spalovacího 

stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 

kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, 

je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle 

§ 17 odst. 1 písm. h) zákona nejpozději do 31. prosince 2016.  

Zásadní je také: 

§ 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší stanoví, že provozovatel spalovacího 

stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 



kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, 

je povinen provozovat zdroj v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) 

nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona (tedy nejpozději od 1. září 

2022).  

Veškeré informace jsou k dispozici na webových stránkách města.  

 Upozornění na možnost přihlásit se k odběru sms zpráv zdarma – Tato nová 

služba umožňuje zasílání důležitých informací z magistrátu na zaregistrovaná čísla 

vašich mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv (SMS). Včasná 

informovanost občanů se již několikrát ukázala jako naprosto nezbytná zejména při 

krizové komunikaci v případě povodní, zhoršení stavu ovzduší apod. Tento systém je 

pro občany zcela zdarma, veškeré náklady hradí město. 

Můžete dostávat včasné informace: 
 o termínu konání zasedání Zastupitelstva města  

 o stavu ovzduší v našem městě  

 o mimořádných událostech ve městě  

 o případné povodňové situaci 

Registraci lze provést přes webové stránky města. Bylo by žádoucí, aby všichni 

členové místních výborů byli odběrateli zpráv.  

 

 Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Radek Pospíšilík 

 

 


