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Zápis č 26. z jednání Místního výboru místní části Přerov VI-Újezdec 

ze dne 28. 2. 2017 

Místo konání: Újezdec 

Přítomni: Radomil Lepič – předseda 

 Břetislav Vystavěl 

 Ing. Ivana Kleinová 

 Marek Hanzlík 

 Jitka Stoklásková 

Omluveni:  

Hosté:  

  

 
 
Program jednání:  

1. Úvod 

2. Schválení programu jednání 

3. Vyjádření  

4. Prohloubení odvodňovací svodnice  

5. Výbor pro místní části 

6. Zimní údržba 2017/2018 

7.  Bio odpad 

8. Ulice spojovací 

9. 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 

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 – souhlasí. 
 

 



 

 

2 
 

Bod 4 

V březnu 2014 předseda MV probíral problematiku vyčištění a prohloubení odvodňovací 
svodnice u naší obce, která je ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu. Bylo 
konstatováno, že stav odvodňovacího zařízení je v havarijním stavu. Tenkrát bylo přislíbeno, 
že se touto problematikou budete zabývat. Zatím neproběhla ani tato údržba. Byl znovu 
zaslán požadavek 

 

Bod 5 

 Předseda seznámil členy MV s průběhem schůze Výboru pro místní části: 

    - cyklostezky 

    - oprava kostela v Předmostí 

 

Bod 6 

Při zimní údržbě 2017/2018 bychom chtěli nesolit spoj ulic Větrná a Hlavní (kolem poldru). 
Dále navrhujeme jako první soli ulici Hlavní – kopec – nemůžou zde jezdit autobusy. 

  

Bod 7 

Bio odpad – od dubna se bude vyvážet v sudé týdny. 

 

Bod 8 

Oprava ulice Spojovací – setkání obyvatel s projektantem proběhne ve čtvrtek 2. 3. 2017 od 
16.30 hod. na úřadovně MV. 

 

Bod 9 Úkoly pro členy MČ 

Pořadí/jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, termín 
plnění 

1/25/2017 -  

1/25/2017 -  

 

 

Bod 10 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, termín 
plnění 

1/25/2017 při zimní údržbě 2017/2018 bychom 
chtěli nesolit spoj ulic Větrná a Hlavní 
(kolem poldru). Dále navrhujeme jako 
první soli ulici Hlavní – kopec – nemůžou 
zde jezdit autobusy 
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1/25/2017 -  

 

Bod 11 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, termín 
plnění 

1/25/2017 -  

1/25/2017 -  

 

 

12 Závěr 

 Další zasedání MV 27. března 2017. 

 

Radomil Lepič – předseda MV        Dne: 28. 2. 2017 

Podpis 

 

Přílohy: - 

Obdrží: 

- primátor 

- Kancelář primátora 


