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Zápis z 21. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: 
Čtvrtek 19. ledna 2017 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 

(Smetanka) 

Datum příštího jednání: 
Čtvrtek 15. února 2017 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 

(Smetanka) 

Místo jednání: zasedací místnost 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Radek Pospíšilík předseda 

 František Bureš-zástupce MČ Předmostí 

 Dana Svobodová MČ Lověšice 

  MČ Kozlovice 

 Pavel Ježík MČ Dluhonice 

 Radomil Lepič MČ Újezdec  

  MČ Čekyně 

 Petr Laga MČ Henčlov 

  MČ Lýsky 

 Josef Venský MČ Popovice 

  MČ Vinary 

 Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Kamil Šromota MČ Penčice 

Omluveni: 
Daniela Novotná, Jolana Čechová, Bohumír Střelec, Vendula 

Hluzínová, Jiří Draška, Tomáš Přikryl 

Hosté: 
Miloš Dohnal, Petr Měřínský, Pavel Košutek, Petr Hermély, 

Jana Hrubá 

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů 

Zapsal: Zdeněk Daněk 

 

 

 

 

 

Celkem členů výboru: 13  

Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů.  
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Navrhovaný program dle pozvánky: 

 

1. Úvod  

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Projednání nabídky odkoupení pozemků v Předmostí - areál FKK (P. Měřínský, M. 

Dohnal) 

4. Informace k připravované vyhlášce o ochraně před hlučnými činnostmi (P. Hermély) 

5. Projednání studie revitalizace rybníků v Předmostí 

6. Projednání studie revitalizace suchého poldru v Újezdci 

7. Hodnocení stavu komunikací v Přerově a jeho místních částech (M. Dohnal) 

8. Různé, podněty, náměty 

9. Závěr 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

Předseda jednání zahájil, konstatoval, že je přítomno 7 členů s právem hlasovat, výbor je 

usnášeníschopný. Předseda přivítal hosty, kterými byli:   
 Petr Měřínský, náměstek primátora 

 Pavel Košutek, náměstek primátora 

 Miloš Dohnal, Odbor majetku 

 Petr Hermély, zastupitel 

 Jana Hrubá, kancelář tajemníka 

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

 

Předseda předložil návrh úprav pořadí jednotlivých bodů programu, otevřel diskusi, dotázal 

se, zda má někdo jiný návrh na změnu. Nikdo další návrh na změnu nepředložil. 

Předsedou byl předložen návrh upraveného pořadí programu. 

 

Nový program: 

 

1. Úvod  

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Informace k připravované vyhlášce o ochraně před hlučnými činnostmi (P. Hermély, J. 

Hrubá) 

4. Projednání nabídky odkoupení pozemků v Předmostí - areál FKK (P. Měřínský, P. 

Košutek, M. Dohnal) 

5. Hodnocení stavu komunikací v Přerově a jeho místních částech (M. Dohnal) 

6. Projednání studie revitalizace rybníků v Předmostí 

7. Projednání studie revitalizace suchého poldru v Újezdci 

8. Různé, podněty, náměty 

9. Závěr 

 

Proběhlo hlasování o návrhu nového programu 

 

Hlasování Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

Dále předseda informoval přítomné, že všichni na místě obdrželi návrhy v rámci cyklostezek 

místních částí. 
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Dostavila se p. Landsmannová, 16:10 hod. 

Přítomno 8 členů s právem hlasovat. 

 

 

3. Informace k připravované obecně závazné vyhlášce (OZV) o ochraně před 

hlučnými činnostmi 

 

Předseda uvedl, že návrh obdrželi všichni mailem a předal slovo p. Hermélymu. 

Hermély seznámil přítomné s obsahem návrhu OZV. Obsah tvoří 3 části – hlučná zařízení, 

odpalování pyrotechniky a povolené akce (výjimečné případy). 

Proběhne ještě jedno kolo výzvy k předložení návrhu akcí, které budou zařazeny do OZV. 

Hlučné nástroje a stroje to je to, co m.č. bude asi nejvíce zajímat. Odpalování pyrotechniky se 

týká pouze ohňostrojů. 

V OZV je návrh povolení výjimečných případů jen do 02:00 hod. Tento čas je předmětem 

diskuse. 

Návrh OZV by měl být předložen na jednání ZM v měsíci březnu. O výjimku, která vznikne 

v průběhu roku, lze požádat ZM dodatečně. Jednání ZM se konají každý měsíc. 

K návrhu nové OZV dochází z důvodu novelizace zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. 

Venský – pyrotechnika o Silvestru. Hrubá – není omezována. 

Laga – navrhuje změnu nedělního klidu nikoliv 8-12 hod., ale 12-14 hod. (obecný souhlas 

ostatních). 

Lepič – Čl. 3 písm. b) uvádí zábavní pyrotechniku. Hrubá – nikoliv pyrotechnika, ale 

ohňostroje. Košutek – vrátit pyrotechniku. Hermély – trvá na pouze ohňostrojích, pokud se 

v průběhu platnosti OZV objeví nějaká nová skutečnost, tak lze ji novelizací upravit. 

Předseda – vyjadřuje souhlas návrhu OZV. 

Svobodová – jaká budou platit pravidla, když někdo bude dělat ohňostroje v době povolené. 

Hrubá – musí splnit příslušná ustanovení zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických 

výrobcích a zacházení s nimi. 

Hermély – ještě jednou připomíná pro všechny – zaslat písemná vyjádření s návrhy akcí do 

OZV. 

 

Proběhlo hlasování o tomto bodu programu s následujícím usnesením. 
 

VMČ bere na vědomí předložený materiál včetně připomínek. 

 

Hlasování Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

 

4. Projednání nabídky odkoupení pozemků v Předmostí - areál FKK 

 

 

Předseda uvedl materiál. 

Dohnal je schválený záměr odkupu. V současné době je připraven materiál do RM, a to ve 

variantním řešení – 1. varianta 1450,- Kč/m2 dle návrhu FKK; 2. varianta 600,- Kč/m2 dle 

ceny obvyklé. 

Předseda – FKK nenavrhuje např. směnu pozemků? Košutek – ne, jednají pouze o odprodeji. 

Hermély – na základě čeho 600,- Kč? Košutek – je to cena obvyklá. Měřínský – fin. 

prostředky na tuto akci v rozpočtu nejsou.  
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5. Hodnocení stavu komunikací v Přerově a jeho místních částech 

 

Dohnal – předložena prezentace klasifikace komunikací. Komunikace jsou zařazeny do 4 tříd. 

Tento přehled budou mít k dispozici i v jednotlivých m.č. Duben-květen každý rok bude 

prováděna vždy aktualizace této evidence. Toto bude v gesci odd. dopravy magistrátu. 

V současné době jsou výstupy ve statické podobě (mapky) po dokončení ve spolupráci s GIS 

budou připraveny materiály přímo v GISu. 

Nejvíce zhoršují kvalitu komunikací tzv. síťaři. V současné době se připravují „Pravidla“, 

která budou určovat, jaké podmínky musí splnit „síťaři“ proto, aby dostali povolení pro vstup 

na pozemky města. 

Venský – problémem je kvalita prováděných oprav. 

Předseda – bude mít jednání na Policii ČR, kde bude uskutečněna nabídka mobilních vah, 

které budou monitorovat průjezdy vozidel a jejich zatížení. Toto opatření by také mohlo 

přispět k tomu, aby komunikace nebyly přetěžovány a poškozovány. 

 

Jednotlivé m.č. by měly předložit návrhy na opravy komunikací. 

Laga – nová Martinská, mají projekty na 2 chodníky 

Landsmannová – předkládáme to každý rok (Pod lesem, U stadionu, Čekyňská) 

Lepič – probíhá řízení na ul. Spojovací, která by se měla letos realizovat, mají vyčleněny 

peníze na opravu chodníku před mateřskou školkou 

Šromota – šetřili peníze na opravu chodníku na ul. Tršická, kterou by chtěli letos realizovat. 

Komunikace na Přerov by měla být opravena po vybudování kanalizace. 

Svobodová – mají projekt na chodník v ul. Chaloupky a chtěli by letos zrealizovat nový 

chodník na ul. Mírová od školky. 

Venský – provedena oprava komunikace Hanácká a Kovářská, nejsou informování o tom, zda 

proběhla kolaudace, neviděli stavební deník, nebyli vůbec z města informováni p. Dostálem 

Ježík – v předložené prezentaci MAJ se jedná pouze o komunikace, že? Dohnal – ano, 

chodníky tam zatím nejsou. Ježík – nevědí, co se bude v souvislosti s D1 v dané lokalitě dít, 

tak zatím nebudou do ničeho investovat. Košutek stanovisko ŘSD je, že v ul. Na trávníčku 

vybuduje dětské hřiště 1:1 k stávajícímu hřišti. 

Měřínský – opravy komunikací jsou pro vedení města prioritou a v letošním rozpočtu je 

vyčleněno 20 mil. což je nejvíce za poslední roky. 

Svobodová – v případě zrušení průjezdu vozidel nad 12t přes Lověšice, tak se bude muset 

řešit parkování vozidel v ul. Mírová. Zatím nikdo nic k tomu neříká. Jedná se o krajskou 

komunikaci. Košutek – zatím to v současné době řeší ESŽ. Předseda – bude se to muset řešit. 

Je to velmi vážná věc. Paní Svobodová obejde občany v dané části a na příštím výboru podá 

informaci. Předseda – náměstek Košutek navrhne variantu řešení parkování v ulici Mírová, 

před změnou omezovací značky při vjezdu do obce. Jinak bude nastávat kolizní situace 

v provozu. 

 

 

17:20 hod. vyhlášená 5 min. přestávka. 

 

 

6. Projednání studie revitalizace rybníků v Předmostí 

 

Předseda uvedl materiál. Lokalita je to velmi složitá, ekologicky velmi cenná. Lokalita je 

v samovolném vývoji. Lokalita se postupně zanáší a vysychá. 

Cílem studie je zadržet vodu v krajině, stavebními úpravami a přívodem vody z Vinarského 

potoka dojde k obnově mokřadů a zadržení vody. V části od Jihu bude průmyslová zóna, od 
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západu bude D1 a od severovýchodu je sídliště. Lokalita by byla částečně otevřena i 

veřejnosti přístupnými chodníky. Materiál byl projednán i na Komisi životního prostředí. 

Lokalita by měla být tvořena z 40% vodou. Po projednání v Komisi byl podán návrh o 

zvýšení na 60% vody. Rybáři poukazují na to, že zde musí být vhodná skladba ryb, které 

budou udržovat tůně. Nikdo není schopen přesně spočítat, kolik kubíků vody se zde zadržuje. 

Jediný údaj, který hovoří o množství odtékající vody mimo lokalitu, je údaj z přečerpávajících 

stanic a ten hovoří o cca 130.000m3. Ale část vody samovolně odtéká přírodními svody. 

Nádrže by měly zadržovat 35 tis. a mokřady 12 tis. kubíků vody. Zemní práce by měly 

probíhat v zimním období. Předpokládaná částka na realizaci ve variantě se zadržováním 

vody, odtékající v současné době do kanalizace je ve studii uvedena ve výši 35 mil. 

Z programu MŽP by se mohlo čerpat až 80% dotací. Tzn. spoluúčast města ve výši 7 mil. 

Bureš – výbor s předloženým návrhem souhlasí. Předkládají návrh, že i VaK by se mohl 

podílet na finančním krytí. 

Svobodová – připomíná i vodní plochy ve směru od Lověšic do Přerova. Předseda – v této 

lokalitě není trvalý přítok vody. Laga – voda by se dala čerpat z prostoru Mádrova podjezdu a 

Lověšického podjezdu. 

Landsmannová – dělali se rozbory kvality vody? Předseda – ne. Landsmannová – 

komunikovali jste se zahrádkáři? Předseda – ne. 

 

Proběhlo hlasování o tomto bodu programu s následujícím usnesením. 
 

VMČ žádá ZM, aby uložilo RM Přerova: 

1. Zajistit zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dle 

přiložené studie, včetně připomínek z Komise RM pro životní prostředí, pro přípravu 

akce revitalizace rybníků v Předmostí. 

2. Schválit rozpočtové opatření pro zpracování projektové dokumentace a realizaci 

projektové dokumentace. 

Hlasování Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

 

17:59 hod. odchází z jednání p. Ježík. Přítomno 7 členů. 

 

 

7. Projednání studie revitalizace suchého poldru v Újezdci 

 

Předseda uvedl materiál. 

Cílem této studie je zadržet vodu v krajině a dobudovat pozemkové úpravy. Jedná se o dvě 

jezírka s celoroční maximální hloubkou cca 1,5m. Část svahu by měla být novou výsadbou 

ohraničena tak, aby nedocházelo ke splachu orné půdy z okolních pozemků. 

Lepič – původní suchý poldr se v minulosti osvědčil. Předložený materiál místní výbor 

podporuje. Realizace projektu je odhadována na 350 tis. Ve věci by šlo část finančního krytí 

získat z KÚOK. Dle vyjádření odboru STAV magistrátu lze tuto akci zahájit kdykoliv 

v průběhu roku, není limitována ochranou životního prostředí. 

 

Proběhlo hlasování o tomto bodu programu s následujícím usnesením. 
 

VMČ žádá ZM, aby uložilo RM Přerova: 

1. Zajistit zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dle 

přiložené studie pro přípravu akce přebudování suchého poldru v Přerově - Újezdci. 
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2. Zajistit v návaznosti na suchý poldr realizaci opatření stanové v rámci pozemkové 

reformy 

3. Schválit rozpočtové opatření na projektovou dokumentaci a na realizaci díla. 

Hlasování Pro 7, Proti 0, Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 
 

8. Různé, podněty, náměty 

 Přítomným byly předloženy studie cyklostezek v jednotlivých m.č. Všichni 

mají za úkol projednat tyto návrhy v jednotlivých výborech, popř. i s občany 

v jednotlivých m.č.do 5. 2. 2017. 

 Změna termínu příštího jednání z 9. 2. na 15. 2. 2017, Smetanova 7, 16.00 hod. 

 Úkol pro předsedu – pozvat zpracovatele studie cyklostezek společnosti 

UDIMO OSTRAVA na únorové jednání VMČ. Následně předat materiál na 

VPRID, který by to mohl začátkem března na svém jednání projednat 

 Laga – v materiálu se počítá s nadjezdem u Dluhonic, ale dle jeho informací 

tento bude asi zrušen 

 Landsmannová – kdy se počítá s realizací v Žeravicích? Předseda – ne dříve, 

než bude ukončena výstavba kanalizace v Čekyni a Penčicích. 

 Termín pro předložení připomínek (elektronicky) je do 31. 1. 2017. Zaslat 

Ing. D. Novotné. 

 Hermély – ještě jednou připomíná pro všechny – zaslat písemná vyjádření 

s návrhy akcí do OZV. Zaslat p. Daňkovi na adresu zdenek.danek@prerov.eu, 

a to co nejdříve!! 
 

9. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast, ukončil zasedání a opět připomenul posunutí 

termínu příštího jednání na 15. 2. 2017. 
 

 

 

Zapsal: Zdeněk Daněk 

Schválil: Radek Pospíšilík 

mailto:zdenek.danek@prerov.eu

