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Zápis č 25. z jednání Místního výboru místní části Přerov VI-Újezdec 

ze dne 30. 1. 2017 

Místo konání: Újezdec 

Přítomni: Radomil Lepič – předseda 

 Břetislav Vystavěl 

 Ing. Ivana Kleinová 

 Marek Hanzlík 

 Jitka Stoklásková 

Omluveni:  

Hosté: Ing. Jiří Kohout 

 L.L. 

 
 
Program jednání:  

1. Úvod 

2. Schválení programu jednání 

3. Akce na rok 2017 

4. Ptačí chřipka  

5. Vyjádření ke stavbě 

6. Informace k připravované obecně závazné vyhlášce (OZV) o ochraně 
před hlučnými činnostmi  

7.  Poldr 

8. Ulice spojovací 

9.  Různé 

10. Úkoly pro členy MČ 

11. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

12. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

13. Závěr 

 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

 

Bod 1 Předseda přivítal členy MV a hosty dnešní schůze. 

 

Bod 2 Byl jednohlasně schválen program jednání. 

 

Bod 3 Předseda seznámil členy s plánovanými akcemi na rok 2017. 

25.2.2017 Vodění medvěda 

30.4.2017 Pálení čarodějnic 

6.5.2017 Okrskové cvičení hasičů 

7.5.2017 Mše svatá 

24.6.2017 Sjezd rodáků a Memoriál Viléma Beneše 

26.8.2017 Rozloučení s prázdninami 
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26.11.2017 Rozsvěcování stromečku 

prosinec 2017 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY  

23. prosince 2017 SETKÁNÍ  U STROMEČKU  

24. prosince 2017 DOPOLEDNÍ FOTBAL  

24. prosince 2017 ZPÍVÁNÍ KOLED  

31. prosince 2017 SILVESTR S OHŇOSTROJEM  

 

Bod 4  

Opatření v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v Lověšicích – seznámení, MV bere na 
vědomí 

 

Bod 5  
Na Odbor správy majetku se obrátil pan P. K. a paní L. T. (jako vlastníci objektu) s žádostí o 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu - Nástavba a stavební úpravy RD v Přerově - 
Újezdci na pozemku p. č. 68 v k. ú. Újezdec u Přerova (Spojovací 14/30). Stavba zahrnuje 
novou konstrukci krovu a střešní krytiny, kdy dojde k mírnému zvednutí hřebene. Přesah 
střechy 400 mm zasáhne na sousední pozemek p. č. 8/1 v k. ú. Újezdec u Přerova, 
který je ve vlastnictví statutárního města Přerova. 
Vyjádření zástupců místního výboru bude součástí předlohy pro jednání Rady města 
Přerova, kterou bude navrženo uzavřít se stavebníkem smlouvu o právu provést stavbu - 
Nástavba a stavební úpravy RD v Přerově - Újezdci na pozemku p. č. 68 v k. ú. Újezdec u 
Přerova.   
Dostupnou dokumentaci k záměru stavebníka dokládám v příloze. 
MV nemá připomínek a souhlasí s provedením stavby. 
 

Bod 6 

Informace k připravované obecně závazné vyhlášce (OZV) o ochraně před hlučnými 
činnostmi  

- noční klid 22.00 – 6.00 hod 

- neděle – nepoužívání hlučných strojů /sekačky, …/ od 6.00 – 8.00 hod, 11.00 – 13.00 hod 

- všechny svátky stejný režim jako v neděli 

MV bere na vědomí 

     

Bod 7 

Přeměna suchého poldru – zpravování projektu a realizace v letošním roce 

Proběhlo hlasování o tomto bodu programu s následujícím usnesením.  

MV žádá ZM, aby uložilo RM Přerova:  
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1. Zajistit zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dle 
přiložené studie pro přípravu akce přebudování suchého poldru v Přerově - Újezdci.  

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 5, Proti 0, Zdrželo se 0 – návrh byl přijat  

 

Bod 8 

Oprava ulice Spojovací – proběhne v únoru schůzka obyvatel této ulice s projektantem. 

 

Bod 9 

9.1 MV byl seznámen se studií cyklostezek. 

K předložené studii nemá námitky 

 

9.2 V sobotu 18. 2. 2017 proběhne brigáda ve spolupráci s TJ Sokol Újezdec a SDH Újezdec 
– kácení třešňové aleje. 

9.3 Z majetku technických služeb jsme získaly 2 prodejní dřevěné stánky za částku 7.000,-
Kč, které budou umístěny na tréninkovém hřišti 

9.4 Žádost Vlastníků BD č. p. 245/1, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov zast. L. L. na 
finanční podporu při realizaci přípojky splaškové kanalizace, která je rozdělena na 
veřejnou část přípojky (žadatelem f. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.) a na domovní část 
přípojky (žadatelem jsou Vlastníci BD č. p. 245/1, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov). 

Pan L.  uvedl, že již při realizaci stavby splaškové kanalizace upozorňoval, že tato má 
opačný sklon k BD č. p. 245/1, a tudíž bude nefunkční. Stavba však byla dokončena i s touto 
závadou. Další roky docházelo k ucpávání této přípojky. Tato situace je známa i místnímu 
výboru. 

Vzhledem k tomu, že při realizaci stavby splaškové kanalizace v místní části Přerov VI-
Újezdec byla toto ostatním obyvatelům placena městem po hranici jejich pozemku, navrhuje 
místní výbor, aby bylo takto postupováno i nyní, kdy náklady s tímto spojené ponese město a 
to vzhledem k tomu, že toto nebylo způsobeno vlastníky BD č. p. 245/1. 

S tímto návrhem souhlasí také přítomný radní Ing Jiří Kohout.   

 

Bod 10 Úkoly pro členy MČ 

Pořadí/ jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, termín 
plnění 

1/25/2017 -  

1/25/2017 -  
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Bod 11 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/ jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, termín 
plnění 

1/25/2017 -  

1/25/2017 -  

 

 

Bod 12 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/ jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, termín 
plnění 

1/25/2017 -  

1/25/2017 -  

 

 

10 Závěr 

 Další zasedání MV 27. února 2017. 

 

Radomil Lepič – předseda MV        Dne: 30. 1. 2017 

Podpis 

 

Přílohy: - 

 

Obdrží: 

- primátor 

- Kancelář primátora 

- Ing. Jiří Kohout 

- L.L. 


