
Zápis z 6. jednání místního výboru místní části Lýsky 

ze dne 30. 1. 2017 

Místo konání: Zasedací místnost, budova školy v Lýskách, U Silnice 44/18, Přerov IX, 75124 

Přítomni: Libor Slováček – předseda 

 Jiří Odstrčil 

 Vendula Hluzinová 

 Jiří Suchánek 

  

Omluveni: Žaneta Slováčková 

  

  

Hosté:  

 
 

Program jednání:  

1. Úvod, seznámení s body programu, kontrola úkolů 

2. Studie proveditelnosti k vedení cyklistické komunikace 

3. Projednání budování rybníků 

4. Projednání protihlukové vyhlášky 

5. Projednání opatření v rámci ptačí chřipky   

6. Oprava vodovodu, stav a případné reklamace opravy vodovodu 

7. Termíny kulturních akcí 

8. Pronájem prostor 

9.  Střídání v OV – V. Hluzinová na mateřskou 

10. Různé 

11. Shrnutí úkolů členů OV MČ Lýsky 

12. Shrnutí úkolů na jednotlivé odbory MMPr 

13. Shrnutí podnětů směrem k Zastupitelstvu města 
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Stručný zápis z průběhu jednání 

1. Úvod, seznámení s body programu, kontrola úkolů 

Osadní výbor MČ Lýsky se sešel dne 30. 1. 2017 ve složení:  L. Slováček, J. Odtsrčil, V. Hluzinová, J. 
Suchánek je usnášení schopný. 

Schůze byla zahájena v 20:30 a ukončena ve 22:45 

 

2. Studie proveditelnosti k vedení cyklistické komunikace 

Osadní výbor projednal varianty studie proveditelnosti cyklistické komunikace k propojení Lýsek 
s Přerovem a Prosenicemi.  

Místní výbor jednomyslně podporuje navrženou variantou A), k variantě B) doplňuje, že část 
navržené komunikace je v jednání k úpravám v rámci KPÚ. Místní výbor doporučuje magistrátu 
obrátit se na Státní pozemkový úřad pro podklady k tomuto řešení. L. Slováček zašle členům OV i 
přílohou tohoto zápisu i zápis jednání o KPÚ.  

 

3. Projednání budování rybníků 

OV podporuje přebudování suchého poldru na rybníky v MČ Újezdec 

 

4. Projednání protihlukové vyhlášky 

OV MČ Lýsky – dlouhodobě nezaznamenává problém s porušováním nočního klidu či stížnosti na hluk 
při veřejných akcích v MČ.  

OV MČ nebude hlásit do seznamu akcí žádné konkrétní události konané pod patronátem OV.  

Po vejití vyhlášky v platnost bude MV informovat občany o nových nařízeních obvyklými cestami.  

 

5. Projednání opatření v rámci ptačí chřipky   

MČ Lýsky – zatím v pásmu dohledu, hlásily se pouze komerční chovy, v našem případě 0, L. Slováček 
nahlásil.  

V případě výskytu a nahlášení uhynulého ptáka a následného potvrzení výskytu ptačí chřipky, dojde 
ke sčítání ptactva v soukromých chovech.  

Nahlášení na veterinu, policii.  

 

6. Oprava vodovodu, stav a případné reklamace opravy vodovodu 

 

Jiří Suchánek informoval o problému v opraveném asfaltu v ulici Dědina, pan Odstrčil informoval o 
dohodě s p. Polívkovou z TS, že si sdělíme stav opravených komunikací na jaře.  

V druhém kole opravy páteřního rozvodu v ulici Nad Struhou v průběhu roku 2017 projevili zájem o 
zapojení do sítě veřejného vodovodu nově i obyvatelé dvou dosud nezapojených domů, (M.                 
a V.)  

 

7. Termíny kulturních akcí 

 Maškarní ples – bude výjezdní 18. 3. 2017 ve spojení s Dlažkou. Dojednat objednávku na město 
– vstupenku uhradíme z rozpočtu MČ.  

 29. 4. 2017 – čarodějnice – organizace ve složení bez V. HLuzinové, p. Odstrčil domluví 
spolupráci M. Odstrčilové. 
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 27.5./3.6. Dětský den – organizace ve složení bez L. Slováčka.  
 

8. Pronájem prostor 

Od nového roku narovnání postupu vč. smluv o pronájmu a dokladů o zaplacení. Je třeba ověřit, kdo 
má shromažďovat platby za pronájem prostor/nebo každý občan se smlouvou jednotlivě – V. 
Hluzinová dohledá smlouvy, L. Slováček pak doklady.   

 

9.  Střídání v OV – V. Hluzinová na mateřskou 

OV MČ se shodl na zachování složení OV, přičemž dojde ke střídání V. Hluzinové ve Výboru pro místní 
části p. Slováčkem – předsedou OV. Schůze i akce je nadále možné organizovat v původním složení 
OV. Případně za pomoci v OV neangažovaných občanů Lýsek. Zapojení V, Hluzinové bude dočasně 
omezeno.  

Na příští jednání VMČ (16. 2. 2017?) V. Hluzinová zažádá o nachystání jmenování nového člena VMČ 
– p. Slováčka, aby měl hlasovací právo.  

 

10. Různé 

 

 Vandal ve školce – poškozený stánek, zámek, panty. Na jaře se bude řešit. P. Odstrčil.  

 V. Hluzinová předjedná se starostou Prosenic jednání. – Zájem osadního výboru projednat 
společnou tematiku KPÚ a cyklotras na sousedících katastrech.  

 Vrby na hřišti – kmeny postupně to někdo odváží…  

 V. Hluzinová nabídne spolupráci knihovně – noc s Andersenem.  

 

Z minulých jednání zůstává:  

 Vagón na hřišti v Lýskách - opakované řešení likvidace, budou řešit mužští členové osadního 
výboru. Stále zůstává problém, jak zlikvidovat a odvézt ten materiál…  

 Je třeba s odborem MAJ dohodnout postup přípravy a budoucí výstavbu pergoly – L. Slováček 
předseda osloví odbor majetku s požadavkem na vhodný postup pro zadání VŘ na 
projektovou dokumentaci a VŘ na realizaci stavby, dotaz byl položen, doporučeno 
zakoupení pergoly v podobě skládačky bez stavebního povolení.  

 Je třeba s odborem majetku dohodnout postup rozšíření herních prvků dětského hřiště – L. 
Slováček, předseda oslovil odbor majetku s požadavkem na vhodný postup pro zadání VŘ na 
projektovou dokumentaci a VŘ na realizaci stavby – bude se řešit na jaře. Město schválilo 
kůru jako podklad i samotný herní prvek. Je třeba urgovat zadání zakázky na odboru 
majetku a komunikaci s provádějící firmou, o vhodném umístění, a to v průběhu února.  L. 
Slováček   

 

 Havarijní stav stromů řešit rovnou s Dohnalem – viz topoly u Strhance, oslovit znovu mimo 
Doupalovou. Ohlásit to jako havarijní stav. L. Slováček nahlásí jako havarijní stav.  

 

 Havarijní stav původně zpevněných břehů Strhance po délce toku počínaje pozemkem 
s parcelním č. 123 na pravém břehu Strhance až po pozemek s parcelním číslem 106/1 na 
levém břehu Strhance. Požadujeme kontrolu břehů při sníženém průtoku, následně sanaci 
břehů. Žádáme o konzultaci příslušný odbor.  



Místní výbor Lýsky 
 

4 
 

 

 

11. Shrnutí úkolů členů OV MČ Lýsky 

 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadány v zápise viz výše - červeně 
 
 

Z: předseda 
 
T: příští jednání 
výboru 
 
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu 

 

12. Shrnutí úkolů na jednotlivé odbory MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Dotazy směrem k odboru MAJ bude iniciativně 
řešit předseda MV L. Slováček 

Z: předseda 
 
T: příští jednání výboru 
 
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Prosíme o vhodné nasměrování úkolu v prvním 
bodu oddílu 12 – Různé, tedy prosby o konzultaci 
postupu ve věci řešení havarijního stavu 
zpevněných břehů Strhance.  

Z: předseda 
 
T: ??? 
 
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Ve věci doplnění informací ke studii 
proveditelnosti cyklistické komunikace spojující 
MČ Lýsky doporučuje MV magistrátu obrátit se na 
Státní pozemkový úřad  

Z: předseda 
 
T: ??? 
 
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu 

 

 

13. Shrnutí podnětů směrem k Zastupitelstvu města 

 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

 Z: předseda 
 
T: příští jednání výboru 
 
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Podnět s bližší specifikací (popis podnětu) Z: předseda 
 
T: 07/2015 
 
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu 
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Zapsal: Vendula Hluzinová, členka MV MČ Lýsky    Dne: 30. 1. 2017 

Podpis 

 

Přílohy: 

1) Rozpočet na rok 2017 rozdělený na základní účetní položky 

2) Přehled investičních akcí aktualizovaný k roku 2017 s označením vyřazených akcí 

3) Rozpočet na rok 2017 rozdělený dle investičních akcí se započtením převodů z roku 2016 

 

Obdrží: 

- primátor 

- Kancelář primátora 


