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Zápis z 23. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: čtvrtek 9. března 2017 od 16.00 hodin 

Datum příštího jednání: čtvrtek 13. dubna 2017, v 16.00 hod, průchod Smetanova 7 

Místo jednání: zasedací místnost RM, nám. TGM 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Radek Pospíšilík předseda 

 Svatava Doupalová MČ Předmostí 

 Dana Svobodová MČ Lověšice 

 Jolana Čechová MČ Kozlovice 

 Pavel Ježík MČ Dluhonice 

 Radomil Lepič MČ Újezdec  

 Bohumír Střelec MČ Čekyně 

 Petr Laga MČ Henčlov 

nepřítomen Libor Slováček MČ Lýsky 

 Josef Venský MČ Popovice 

 Tomáš Přikryl MČ Vinary 

 Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Kamil Šromota MČ Penčice 

Omluveni: Jiří Draška, Libor Slováček 

Hosté: 
Miloslav Dohnal, Miroslav Komínek, Pavel Zubík, Jaroslav 

Soukup 

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů 

Zapsal: Daniela Novotná 

 

 

 

Celkem členů výboru: 13  

Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů.  

 

Navrhovaný program dle pozvánky: 

 

1. Úvod  

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Představení záměru na zastřešení házenkářského hřiště v Žeravicích (host předseda 

házenkářského klubu p. Zubík) 
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4. Realizace páteřní cyklostezky Předmostí – Čekyně – Penčice – Tršice. Studie by měla 

být předána 28.2.2017. Návrh do zastupitelstva. 

5. Projednání finální verze dotačního programu - podpora výstavbě technické 

infrastruktury při výstavbě rodinných domků, vč. Pravidel pro budování technické 

infrastruktury při zvažovaném převodu do vlastnictví statutárního města Přerova. (viz 

příloha územní studie rozvojových lokalit v Žeravicích a Kozlovicích. Návrh do 

zastupitelstva. 

6. Představení Městské policie – koncepce fungování, rozdělení kompetencí v místních 

částech (host Bc. M. Komínek) 

7. Návrh hlukové vyhlášky (viz příloha) 

8. Různé, podněty, náměty 

9. Závěr 

 
  

Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

Předseda jednání zahájil, konstatoval, že je přítomno 10 členů s právem hlasovat, Výbor je 

usnášeníschopný. Předseda přivítal hosty, kterými byli:   

 Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru majetku 

 Bc. Miroslav Komínek, zástupce Městské policie 

 Pavel Zubík, Jaroslav Soukup – SK Žeravice 

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

Předseda oznámil program jednání, tak jak je uveden na pozvánce, navrhl, aby bod 6. Byl 

předsunut a projednán jako bod 4. Návrh na předřazení bodu 6. byl odsouhlasen jednohlasně. 

Předseda vyzval přítomné k vyjádření připomínek k návrhu programu. Bez vyjádření. 

 

Proběhlo hlasování o upraveném návrhu programu: 

Navrhovaný program dle pozvánky: 

 

1. Úvod  

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Představení záměru na zastřešení házenkářského hřiště v Žeravicích (host předseda 

házenkářského klubu p. Zubík) 

4. Představení Městské policie – koncepce fungování, rozdělení kompetencí v místních 

částech (host Bc. M. Komínek) 

5. Realizace páteřní cyklostezky Předmostí – Čekyně – Penčice – Tršice. Studie by měla 

být předána 28.2.2017. Návrh do zastupitelstva. 

6. Projednání finální verze dotačního programu - podpora výstavbě technické 

infrastruktury při výstavbě rodinných domků, vč. Pravidel pro budování technické 

infrastruktury při zvažovaném převodu do vlastnictví statutárního města Přerova. (viz 

příloha územní studie rozvojových lokalit v Žeravicích a Kozlovicích. Návrh do 

zastupitelstva. 

7. Návrh hlukové vyhlášky (viz příloha) 

8. Různé, podněty, náměty 

9. Závěr 

 

Hlasování Pro 10, Proti 0, Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 
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16.10 – příchod J. Venský, přítomno 11 členů s právem hlasovat 

 

3. Představení záměru na zastřešení házenkářského hřiště v Žeravicích (host 

předseda házenkářského klubu p. Zubík, p. Soukup) 

Předseda uvedl hosty, ve stručnosti shrnul historii i přítomnost házenkářského klubu. P. Zubík 

odprezentoval záměr na zastřešení stávajícího házenkářského hřiště. Uvedl, že  město žádají o 

spolufinancování. SK Žeravice požádal ministerstvo školství o dotaci, z ní lze hradit max. 50 

procent uznatelných nákladů, podobně žádali i kraj, jednají se sponzory. P. Zubík podrobněji 

informoval o házenkářské tradici Žeravic (již od roku 1943). Dříve se zde hrála česká 

(národní) házená, v posledních letech již se hraje mezinárodní házená. Promluvil 

k výsledkům, věkovým kategoriím (orientace na děti a mládež), členské základně, ale také o 

problémech, které při svém působení házenkářský klub v průběhu času řešil. Předseda 

Pospíšilík doplnil, že přerovský házenkářský klub již skončil, p. Zubík potvrdil, že někteří 

hráči z Přerova  přešli do Žeravic. V současné době řeší zásadní problém – zastřešení hřiště. 

Dnes je házená halový sport a je nutno připravit tedy podmínky. Stávající hala neodpovídá 

svými parametry, je malá, nelze tam hrát soutěže, v Přerově jsou haly naplněny. Proto musí 

využívat i haly v okolí (Olomouc, Velká Bystřice…). Problém řeší již od roku 2012, 

uvažovali o rekonstrukci a modernizaci stávající haly, což by si však vyžádalo náklady ve 

výši cca 60 mil. Kč. Připravené řešení vychází ze zkušeností klubu ve velké Bystřici, kde 

podobně již před 8 lety hřiště zastřešili a po zastřešení je možné tam hrát veškeré soutěže. 

R. Lepič reagoval na informaci, že základna je cca 200 lidí, z toho přes 100 dětí a dotázal se, 

jaké je její složení. Jsou tam členové i z jiných obcí? P. Zubík odpověděl, že statistiku nemá 

k dispozici, složení základny je cca 20% z Žeravic, 40% z Přerova a zbytek z okolí. P. Laga 

stručně zdůvodnil, proč navrhuje, aby výbor podpořil záměr na spolufinancování ze strany 

města. Předseda se zeptal L. Landsmannové, jak se k tomuto záměru staví místní výbor 

Žeravice.  L. Lamdsmannová uvedla, že místní výbor jej podporuje, je to důležité pro 

sportovní vyžití místních a přerovských dětí (i dětí z okolí). Předseda doplnil, že se zástupci 

SK Žeravice hovořil také o  předkupním právu, pokud by město zastřešení spolufinancovalo. 

P. Zubík uvedl, že s tím nemají problém, chápe, že město si chce svou dotaci zajistit. B. 

Střelec sdělil, že předkupní právo není dle jeho názoru záruka. Pokračoval, že město by si 

mělo uvědomit, kam dávat peníze, má podfinancované vlastní majetky v místních částech i ve 

městě. Nesouhlasí tedy s tím, aby se průběžně takto město spolupodílelo na podobných 

investicích do cizích sportovních zařízení. Na dotaz, zda 10-ti milionová hala bude sloužit 200 

členům P. Zubík odpověděl, že primárně tito dělají pro sebe, celé léto budou moci využívat i 

další kluby na letní soustředění… Předseda doplnil informace k zajištění prostřednictvím 

předkupního práva, dodal, že považuje za důležité podporovat sport a vytvářet podmínky pro 

sportování dětí.  M. Dohnal dodal, že již jde do zastupitelstva smlouva o smlouvě budoucí 

(pozemky) kvůli dotaci a stavebnímu povolení.  

 

Předseda ukončil diskusi a navrhl následující návrh na usnesení. 

 

Přítomno 11 členů s právem hlasovat 

 

Usnesení VMČ/23/34/2017 

VMČ doporučuje ZM Přerova:  

1. schválit záměr poskytnutí dotace do výše 3.260.000 Kč subjektu Sportovní 

klub Žeravice, spolek, IČ: 45180521, se sídlem U Stadionu 214/7, Přerov 

XII-Žeravice, 750 02 Přerov, na zastřešení stávajícího hřiště. 
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2. v případě poskytnutí dotace zajistit zřízení předkupního práva jako práva 

věcného ve prospěch statutárního města Přerova k nemovité věci ve 

vlastnictví Sportovního klubu Žeravice, pozemek tvořící areál sportoviště. 

 

Hlasování Pro 10, Proti 0, Zdrželo se 1 – návrh byl přijat 

 

V této souvislosti se vyjádřil P. Ježík, že v souvislosti s výstavbou dálnice dojde 

v Dluhonicích ke zrušení sportovního hřiště. D. Novotná uvedla, že tato informace se 

nezakládá na pravdě, informace, které zazněly na veřejném shromáždění v Dluhonicích, 

budou uvedeny v zápisu, který obdrží všichni členové výboru.  Předseda dodal, že k této 

otázce je možné vrátit se v bodě 8. Různé, podněty, náměty. 

 

4. Představení Městské policie – koncepce fungování, rozdělení kompetencí 

v místních částech (host Bc. M. Komínek) 

Předseda informoval, že J. Draška požádal o informaci, jak Městská policie funguje 

v místních částech. 

M. Komínek informoval, jak Městská policie funguje v místních částech. Jsou to 2 způsoby – 

v určitých místních částech mají strážníka okrskáře – jeden funguje pro Předmostí a Popovice, 

další pro Čekyni, Penčice a Vinary. Tyto místní části byly vybrány v souvislosti s ukončením 

činnosti služebny Policie ČR v Předmostí.  

Ostatní místní části má přidělen strážník, který by měl být s místními částmi v kontaktu, 

spolupracovat s předsedy. Chápe, že by místní výbory i občané chtěli, aby se u nich strážník  

pohyboval častěji, nyní si projede místní část několikrát za měsíc.  

Bylo by vhodné, aby všechny místní části byly obslouženy v režimu okrskářů, avšak nyní se o 

tom neuvažuje, není to možné z hlediska personálního zabezpečení. Mezi strážníky je 

obdobně rozděleno i město.  

Stabilnější hlídková činnost není, vyjíždí se zpravidla na ohlášení.  

S tím souvisí i řešení požadavků na měření rychlosti- Městská policie může měřit pouze 

v místech, která tipuje dopravní inspektorát a následně dává Městské policii na rok povolení 

měřit (nyní např. Henčlov, Čekyně, Újezdec). Měření je namátkové, není to základní činnost 

Městské policie.  

M. Komínek dále uvedl, že zástupci místních výborů mohou s Městskou policií  komunikovat 

nejen přes okrskáře a „své“ strážníky, v případě potřeby se mohou obrátit i na něho.   

Předseda uvedl, že vidívá cyklohlídky i kolem chatových oblastí v Čekyni a Penčicích. M. 

Komínek informoval o fungování cyklohlídek (nejen okrskáři ale i hlídky provádějí kontroly 

na kolech - zpravidla zaměřeno na pohyb závadových osob). Dále předseda uvedl, že 

v Předmostí je postaveno nové hřiště, již má signály, že tam dochází k problematickému 

chování starších dětí směrem k menším dětem. M. Komínek sdělil, že mají stejné signály, 

v trvalých úkolech mají nepravidelné kontroly, zejména v odpoledních hodinách, okrskář 

z Předmostí bude kontrolovat lokalitu několikrát v týdnu. Je třeba apelovat na rodiče, aby 

v případě problémů volali hlídku, přijedou. Předseda požádal, aby se v této věci strážníci 

spojili se školou v Předmostí, doporučil zaměřit se na prvních 14 dní prázdnin a na poslední 

týden v srpnu, to je nejhorší období. M. Komínek souhlasil, že to tak udělají, budou se 

intenzivněji věnovat hřištím. S. Doupalová v této souvislosti doplnila, že  nyní budou hovořit 

o přetrvávajících problémech s hřištěm Ententýky. Nové hřiště ještě provoz nezažilo, bude se 

muset nachystat na jarní období a uvidí se, jak se situace vyvine. Pozitivně hodnotí, že budou 

strážníci věnovat pozornost hřištím, je třeba i z pohledu neničení majetku, vandalismus. 
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D. Svobodová vznesla dotaz ohledně měření na křižovatce v Lověšicích, měli by zájem o 

zřízení stacionárního radaru. Oni si v Lověšicích myslí, že by si na sebe radar rychle vydělal. 

Dodala, že výjezd z Lověšic je značný problém. M. Komínek informoval, že na posledním 

jednání s primátorem a Policií ČR bylo řečeno, že se tam pravidelně ze strany P ČR měří. 

Městské policii nebylo umožněno v této lokalitě měřit. Předseda uvedl, že dle informací od 

Policie ČR se jedná o problematické místo i z hlediska toho, že není kam automobil odstavit. 

M. Komínek dodal, že když tam v minulosti měřili, řešili to odstavením v prostoru benzinové 

stanice nebo na propojovací komunikaci.  

B. Střelec se vyjádřil ve smyslu, že Policie ČR na průjezdy místními částmi zcela rezignovala. 

V této souvislosti uvedl problémy, s nimiž se s lidmi setkávají (ničení majetku, špatné 

parkování), lidé mají názor, že by se místní výbory neměly starat o to, jak se chovají… 

Diskuse k rozšíření možnosti obsloužení místních částí prostřednictvím okrskářů. Diskuse 

k problematice možnosti parkování v místních částech.  

J. Venský vystoupil se sdělením, že dodnes nepochopil, co má za úkol Městská policie. Dle 

jeho názoru by měli chránit občany a ne měřit rychlost, vybírat pokuty, věnovat se dopravě, 

strážníci nekontrolují zákoutí, riziková místa… M. Komínek odpověděl, že musí dementovat 

mezi lidmi opakované přesvědčení, Městská policie na svou činnost vydělává pokutami (MP 

vybrala na pokutách cca 1 milion, rozpočet města je cca  ¾ miliardy). Uvedl, že Městská 

policie měří rychlost, protože jí to stanovil stát, realizují to v minimální míře (letos prozatím 

měřili jednou). I podle jeho názoru by bylo vhodnější, kdyby dopravu řešila dopravní policie 

ČR a ne městští strážníci, pro celý okres má Policie ČR  jednu motorizovanou hlídku.  

R. Lepič – za Újezdec pozitivní hodnocení činnosti Městské policie. Chtěl by požádat o řešení 

skládky v ulici Přerovská, požaduje zvýšený dohled. Diskuse k fotopastím – byly instalovány 

a nyní, jak uvedl B. Střelec, se to již rok řeší, je nedokonalý systém (zákony). B. Střelec 

doplnil, že zde absolutně chybí hlídky Policie ČR. Předseda vyslovil názor, že Městská 

policie  plní svou preventivní funkci a je rád, že neměří na každém kroku. Diskuse 

k problematice možné spolupráce mezi městem, Policií ČR a MP.  J. Čechová sdělila, že 

strážník, který je určen pro Kozlovice se taky hlásí, chtěla požádat, aby se občas podívali i 

dolů ke sportovišti - byla tam nyní vykradena auta.  

V závěru M. Komínek zopakoval, že mu mohou telefonovat a mailovat případné dotazy a 

obracet se na něho s problémy.   

5. Realizace páteřní cyklostezky Předmostí – Čekyně – Penčice – Tršice. Studie by 

měla být předána 28.2.2017. Návrh do zastupitelstva. 

 

Předseda uvedl, že v současné době se dokončuje studie cyklostezek, chtěl by nechat výborem 

podpořit realizaci páteřní cyklostezky. Uvedl, s jakými stavbami bude nutné tuto cyklostezku 

skloubit – jak technicky, tak časově. Doposud není známa finanční částka. Doplnil, že studii 

v průběhu zpracování na výboru projednávali. B. Střelec uvedl, že by ještě před schválením 

doporučení rád viděl konečnou verzi studie. Diskuse k obsahu studie a k termínům realizace.  

 

Předseda ukončil diskusi a navrhl následující návrh na usnesení. 

Odešla S. Doupalová, přítomno 11 členů s právem hlasovat 

 

Usnesení VMČ/23/35/2017 

VMČ 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 výstavba páteřní 

cyklostezky Předmostí - Čekyně - Penčice 

2. Zajistit financování pro zpracování projektové dokumentace  

3. Jednat s vedením obce Tršice o napojení cyklistické stezky na obec Tršice. 

 

Hlasování Pro 11, Proti 0, Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

 

6. Projednání finální verze dotačního programu - podpora výstavbě technické 

infrastruktury při výstavbě rodinných domků, vč. Pravidel pro budování 

technické infrastruktury při zvažovaném převodu do vlastnictví statutárního 

města Přerova. (viz příloha územní studie rozvojových lokalit v Žeravicích a 

Kozlovicích. Návrh do zastupitelstva. 

 

Předseda uvedl, že se jedná o materiál, který byl ve výboru již dvakrát projednáván a požádal 

M. Dohnala o podrobnější informaci k převodům. Uvedl, že by se měli zástupci Žeravic a 

Kozlovic vyjádřit k územní studii.  Dále uvedl, že je třeba, aby program byl ve výboru 

projednán nejpozději v září, aby se dalo již uvažovat o financích do rozpočtu.  

P. Laga žádá vysvětlit podmínky dotace, a to k bodům, kdy se poskytne dotace. Dotázal se, 

zda je možné poskytnout dotaci i pro smíšené bydlení s drobným podnikáním v souladu s 

územním plánem.  

B. Střelec sdělil, že v programu  nenašel, že se jedná o dotace pouze pro rodinné domy dle 

územního plánu. Z diskuse vyplynulo, že to v podmínkách uvedeno bude. Dále uvedl, že by 

mělo být zapracováno to, že by se měl pracovník magistrátu v případě dotace a převzetí 

majetku účastnit přejímky infrastruktury. 

K tomu podrobněji vystoupil M. Dohnal s tím, že žádosti o převod infrastruktury jsou řešeny  

bez ohledu na dotace. Proto byly zpracovány zásady, podle kterých by se stali účastníkem 

celého procesu přípravy a budování infrastruktury, která bude posléze převedena do majetku 

města. Již na samém počátku stavebník dostane vydefinované podmínky a požadavky, které 

musí splnit, aby byl následně majetek převzat. Tento postup může být uplatněn bez ohledu na 

získání dotace.  

L. Landsmanová – Žeravice:  byla za arch. Koryčanovou a seznámila se s územní studií, je 

tam spousta stavebních parcel pro bydlení, dle místních některé nejsou pro výstavbu vhodné. 

Předseda uvedl, že by tedy bylo vhodné označit parcely, na kterou by se dotace nevztahovala 

kvůli problematickým podmínkám (svah, záplavové území…). Diskuse k časové provázanosti 

výstavby infrastruktury a rodinného domu.  

J. Čechová – Kozlovice: studie předurčuje, jak bude zástavba vypadat.  

 

Diskuse k rozsahu a obsahu programu a jeho dočasného omezení na dvě lokality. Diskuse 

k efektivnosti využití peněz na zpracování různých studií, otázka potřebnosti studií. V další 

části diskuse se řešilo, že není vhodné, aby se umožňovalo žádat dotaci pouze pro některé 

místní části, B. Střelec uvedl, že zpracování studie by mělo být věcí stavebníků. L. 

Landsmannová oponovala, že studie by měla sjednotit technické řešení. P. Ježík se vyjádřil, 

že nechápe, proč se studie dělají – v minulosti se to řešilo v souvislosti s územním plánem, 

studie nejsou dle jeho názoru závazné. Dále v souvislosti s tím, že jsou prostředky na tyto 

územní studie uvedl, že požadovali v Dluhonicích zpracování územní studie, jak to bude 

vypadat po realizaci dopravních staveb v Dluhonicích. Studie nebyla zpracována, uskutečnilo 

se jen jednání.  
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Z diskuse vyplynulo, že na příští jednání bude k záležitosti územní studie přizván J. 

Horký, případně odborní pracovníci magistrátu. Opakovaně zaznělo, že dotační program 

by měl být pro všechny. Dále zaznělo, že v záměru není uvedeno, že se jedná o program pro 

dvě části. 

Předseda ukončil diskusi a navrhl následující návrh na usnesení. 

Přítomno 11 členů s právem hlasovat 

 

Usnesení VMČ/23/36/2017 

VMČ žádá:  

1. ZM Přerova schválit záměr přípravy dotačního programu podpory 

výstavby technické infrastruktury dle návrhu. 

2. ZM Přerova pověřuje RM zajištěním zpracování podmínek dotačního 

programu (termín 09/2017) 

 

Hlasování Pro 10, Proti 0, Zdrželo se 1 – návrh byl přijat 

 

 

7. Návrh hlukové vyhlášky (viz příloha) 
 

Předseda připomněl vývoj přípravy vyhlášky s tím, že R. Lepič se dotázal, proč byl vyčleněn 

požadavek Újezdce na noční cvičení hasičských jednotek do 05.00 (22. 7.). Požaduje zařadit 

požadavek alespoň do kategorie do 03.00 hodin.  

 

Předseda ukončil diskusi a navrhl následující návrh na usnesení. 

Přítomno 11 členů s právem hlasovat 

 

Usnesení VMČ/23/37/2017 

VMČ bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku v souvislosti s hlukem. 

 

Hlasování Pro 11, Proti 0, Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

8. Různé, podněty, náměty 

 

 L. Landsmmannová - upřesnila, že Žeravice ani Kozlovice nežádaly o zpracování 

územní studie. Předseda doplnil, že ke zpracování zemní studie bylo vybráno více 

místních částí,  nedošlo však ke shodě vlastníků, 

 B. Střelec -  informoval, že v souvislosti s akcí Ukliďme Česko, která se koná 8. 4. 

V případě zájmu obdrží každá místní část 25 pytlů. Je třeba napsat požadavek na paní 

Šárku Slezákovou a mají dát informaci, kam naplněné pytle naskládají. 

 B. Střelec -  informoval, že  3.4. začíná svoz bioodpadu, od dubna budou poskytovány 

velkoobjemové  kontejnery – dostanou plakát s harmonogramem, je třeba dohlédnout 

na kvalitu třídění. P. Laga se dotázal, zda by nebylo možné velkoobjemové kontejnery 

na bioodpady dát dřív, stříhání v zahrádkách probíhá již nyní. B. Střelec odpověděl, 

aby mu podnět napsal, letos se to již nezvládne uspíšit. J. Venský sdělil, že se lidé 

ptají, zda ještě jsou k dispozici hnědé popelnice. B. Střelec odpověděl, že v průběhu 

prvního pololetí budou k dispozici a budou nabídnuty.  

 M. Dohnal – od příštího týdne ve spolupráci s TSMPr zahájí odtah vraků, pokud 

v místních částech mají nějaký vrak, mají dát podnět na odbor majetku na mail M. 

Dohnala. 
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 D. Svobodová – dotaz, zda se něco udělalo s připomínkami místních výborů k zimní 

údržbě. B. Střelec informoval, že v současné době se připomínky zpracovávají, 

následně dostanou informaci, jak se bude zimní údržba řešit. 

 B. Střelec – poslední možnost dát ještě případné připomínky k plánu sečení. 

 B. Střelec – příští týden v úterý a ve středu proběhne výdej zbytku kompostu 

z minulého roku. 

 P. Ježík se vyjádřil k zápisu z minulé schůze, jeho vyjádření ohledně cyklostezky 

Předmostí - Dluhonice nebylo v zápisu podchyceno, předseda uvedl, že si to má 

připravit  na příští výbor. Dále P. Ježík sdělil, že uvedl, že se připravuje nová 

cyklostezka Předmostí – Dluhonice. Vždy mluvili o tom, že prioritou je cyklostezka 

kolem chemičky, druhou prioritou cyklostezka  kolem Bečvy. O připravovanou 

variantu  nikdy nežádali. 

 Předseda informoval, že v rámci akce Ukliďme Česko proběhne 8.4. ve spolupráci 

s TSMPr úklid v areálu budoucího Mamutova. Uvítá, pokud se lidé do akce zapojí  a 

podaří se celý areál uklidit, následně by měl být průběžně udržován. Do akce je 

zapojena také škola v Předmostí, spolek Predmostenzis, florbalisti… M. Dohnal 

informoval, že se nyní zpracovávají posudky na pozemky v lokalitě. Předseda doplnil, 

že po získání pozemků by se mělo dohodnout, jak naložit s pozůstatky koupaliště, aby 

došlo k zkulturnění celé lokality.  

 Letničkové záhony – pokud mají zájem o letničkový záhon ve své místní části, je třeba  

to nejpozději v pondělí 13. března potvrdit mailem D. Novotné. Zároveň je třeba uvést 

návrh, kde by měl být záhon oset. Následně budou požadavky předány paní 

Doupalové, která jednak objedná osivo a jednak zajistí přípravu záhonů. Na 

požadavky sdělené po tomto termínu již nebude brán zřetel. 

 

9. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Výboru. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Radek Pospíšilík 

 

 


