
1 

 

Zápis z 24. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

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

Datum příštího jednání: čtvrtek 4. května 2017, v 16.00 hod, průchod Smetanova 7 

Místo jednání: zasedací místnost RM, nám. TGM 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Radek Pospíšilík předseda 

omluven Jiří Draška MČ Předmostí 

 Dana Svobodová MČ Lověšice 

omluvena Jolana Čechová MČ Kozlovice 

 Pavel Ježík MČ Dluhonice 

 Radomil Lepič MČ Újezdec  

 Bohumír Střelec MČ Čekyně 

 Petr Laga MČ Henčlov 

 Libor Slováček MČ Lýsky 

 Josef Venský MČ Popovice 

 Tomáš Přikryl MČ Vinary 

 Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Kamil Šromota MČ Penčice 

Omluveni:  

Hosté:  

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. Možnost zřízení místních výborů v Přerově I - Město 

4. Různé, podněty, náměty 

5. Závěr 
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Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

Předseda jednání zahájil, konstatoval, že je přítomno 11 členů s právem hlasovat, Výbor je 

usnášeníschopný. Předseda přivítal hosty, kterými byli:   

 P. Košutek, náměstek primátora 

 J. Horký, radní 

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

Předseda oznámil program jednání, tak jak je uveden na pozvánce a vyzval přítomné 

k vyjádření připomínek. Nikdo neměl žádný doplňující nebo pozměňující návrh.  

 

Proběhlo hlasování o návrhu programu, tak jak byl předložen 

Hlasování Pro11, Proti 0, Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

Předseda dále informoval, že místní výbor Lověšice požaduje projednat následující 

záležitosti:   

 Osazení stávající křižovatky světelnou signalizací 

 Parkování v ulici Mírová 

 Žádost o zřízení multifunkčního hřiště 

Tyto body budou zařazeny do programu příští schůze.  

 

3. Možnost zřízení místních výborů v Přerově I – Město 

 

Předseda uvedl tento bod programu s tím, že vše by mělo být v souladu s § 120 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích. Základy připraví výbor pro místní části, ale podrobnosti by měl 

připravovat budoucí předseda (některý ze zastupitelů) výboru místních částí Přerov I – Město, 

nebo mentor, kterého by navrhla rada města. Ten by měl vypracovat statut tohoto výboru, 

stanovit cíle a fungování výboru.  

Dále uvedl, že Přerov I – Město by mohl být rozdělen na 6 částí, on navrhuje rozdělení 

vnitřního města na obvody, kde by měly být zřízeny místní výbory takto: 

1. Velká Dlážka, Kopaniny, Osmek, Michalov 

2. Velká Dlážka, Svépomoc, Na Hrázi, Polní 

3. U tenisu, Dvořákova, Budovatelů, Kozlovská po Alberta 

4. Kozlovská od Alberta, Wilsonova, Palackého, Č. Drahovského, Velké Novosady 

5. Kabelíkova, Tř. G. Janouška, Želátovská, Petřivalského, U hřbitova, 9. Května 

6. Svisle, Kramářova, Wurmova, G. Štefánika, 9. Května, Jižní čtvrť 

Předseda navrhuje 6 samostatných celků, v nichž by měly být zřízeny 5 členné výbory. 

Zástupci jednotlivých výborů zřízených v Přerov I – Město budou členy samostatného výboru 

Zastupitelstva města Přerova.  

Připravil mapku hranic jejich obvodů, ohraničených výše uvedenými ulicemi. Předkládá tento 

návrh k diskusi, bude následně prověřeno ve spolupráci s dalšími odbory magistrátu z pohledu 

historického vývoje či počtu obyvatel. Má představu, že obvody budou vymezeny tak, aby 

lidé, kteří vzejdou z voleb a budou ve výboru pracovat, mohli předkládat smysluplné návrhy. 

Uvedl, že po doplnění některých informací (po konzultaci s dotčenými odbory magistrátu), 

otevře tuto záležitost i na další schůzi výboru.  

Zopakoval, že dle jeho názoru by měla s předstihem koalice navrhnout předsedu výboru 

místních částí Přerov I – Město, který bude již od počátku připravovat stanovy. Doplnil, že 

problematika místních částí vesnického typu se diametrálně odlišuje od problémů a potřeb 
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města. Má představu, že budoucí předseda by měl s naším výborem již nyní spolupracovat na 

další přípravě.  

Shrnul, že dle jeho názoru by tedy výbory měly být 5-ti členné, mělo by jich být 6 a jejich 

předsedové by měli vytvořit výbor místních částí Přerov I – Město, který by byl 7 členný. 

 

V diskusi vystoupil B. Střelec, který uvedl, že tohle by si měla řešit a navrhnout rada. Výbor 

pro místní části s tím nemá nic společného, na tomto výboru by to neřešil, nebude v této věci 

hlasovat.  K tomuto názoru se připojil i P. Ježík, který doplnil, že toto je úkol spíš pro nějakou 

pracovní skupinu. Předseda uvedl, že chápe, proč primátor oslovil v této věci náš výbor. Na 

základě zkušeností ze své činnosti budou schopni připravit kostru, základy pro zřizování a 

fungování výborů v Přerově I-Město. Vyzval také P. Košutka aj. Horkého, aby se k této 

problematice vyjádřili. 

P. Košutek sdělil, že pokud členové výboru usoudí, že se tím zabývat nebudou, nic se neděje. 

Ale souhlasí, že jsou jediní, kdo má s fungováním takového výboru zkušenosti. To potvrdil 

také předseda – znají problémy a způsoby komunikace, jejich řešení. J. Horký řekl, že je rád, 

že se členové výboru kloní k tomu, aby i lidé ve městě se mohli aktivně spolupodílet na 

utváření života ve svém okolí. K tomu by postačil také participativní rozpočet nebo třeba 

kombinace participativního rozpočtu a místních výborů. 

B. Střelec dále vznesl dotaz, jak dále s Předmostím, které by patřilo spíš mezi městské místní 

výbory. Z diskuse vyplynulo, že Předmostí by i nadále mělo zůstat zařazeno tak, jako nyní – 

tedy mezi výbory v místních částech.  

Dále v diskusi zaznívaly různé názory na to, jak by ve městě mohly komunitní aktivity 

fungovat – místní výbory podle zákona o obcích, komise rady, jiné výbory… Někteří se 

přikláněli k tomu, že výboru pro místní části toto nepřísluší řešit. R. Lepič poznamenal, že 

tuto záležitost je možné řešit, avšak blíží se volby a on nevidí reálně, že by se podařilo místní 

výbory ve městě v nějaké podobě zřídit dříve než za rok. P. Laga uvedl, že je to zbytečná 

diskuse, doporučuje připravit podmínky, ale i on si myslí, že to nebude dříve než v příštím 

roce. B. Střelec dále otevřel otázku financování – upozornil, že pokud by i pro městské 

výbory bylo zachováno financování 1.300,-- Kč „na hlavu“, byl by to velký zásah do rozpočtu 

města.  

 

Předseda ukončil diskusi a navrhl následující návrh na usnesení s tím, že – jak již bylo 

uvedeno, po konzultacích a rozpracování bude jednání v této věci dále otevřeno na příští 

schůzi rady. 

 

Přítomno 11 členů s právem hlasovat 

 

Usnesení VMČ/24/38/2017 

VMČ navrhuje ZM Přerova v souladu s §120  a dalších zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení): 

1. zřídit v Přerově I-Město 6 pětičlenných místních výborů,  

2. zřídit sedmičlenný výbor místních částí Přerov I – Město,  

 

Hlasování Pro 6, Proti 2, Zdrželo se 3 – návrh nebyl přijat 

 

 

4. Různé, podněty, náměty 

 J. Horký vystoupil a informoval přítomné o situaci se zpracováním územních studií – 

návsí, místních částí, které by se po zpracování měly stát územně plánovacím 

podkladem.  S ohledem na finanční náročnost a rozpočtové možnosti města bude třeba 
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zredukovat počet ploch, pro které se studie (za využití dotace) zpracuje. Z řízené 

diskuse vyplynulo následujících 6 místních částí, pro které budou studie 

zpracovány: Lýsky, Čekyně, Penčice, Dluhonice, Vinary. Žeravice. Tento návrh 

byl jednomyslně odsouhlasen.  

 Dotaz – točna Lýsky. P. Košutek odpověděl, že řízení probíhá. O odvolání proti ÚR 

rozhoduje odbor strategického rozvoje KÚ, o odvolání proti SP rozhoduje odbor 

dopravy a silničního hospodářství. Tím, že ve věci točny v Lýskách jsou k provedení 

odvolání příslušné dva odbory krajského úřadu, tzn. odvolání je rozděleno, nejprve 

musí proběhnout odvolací řízení na územní rozhodnutí, pak na stavební povolení. 

Přislíbil, že dokument pošle předsedovi L. Slováčkovi.  

 Dotaz – dálnice Lipník – Přerov. P. Košutek odpověděl, že stále platí termín uvedení 

do provozu 08/2018. 

 Studie cyklostezek – materiál je připraven k projednání v zastupitelstvu.  

 D. Svobodová – jak to vypadá s návrhem na vytvoření lesoparku v Lověšicích. 

Předseda uvedl, že bude prověřeno.  

 K. Šromota – problematika přípojek v souvislosti s kanalizací. B. Střelec vysvětlil, jak 

by mělo být s přípravou a následující realizací přípojek postupováno.   

 J. Venský – v Popovicích staví již 3 roky pergolu, měli ji navrženou a městské 

architektce se jejich návrh nelíbí. Který návrh tedy platí. J. Horký vysvětlil, jaké je 

postavení městského architekta v návaznosti na stavební zákon. 

 Dotaz – jak vypadá napojení dálnice na Horní Moštěnici. P. Košutek odpověděl, že by 

se mělo začít v 03/2019, do konce roku by mělo být stavební povolení.  

 L. Landsmannová – plán jarního úklidu.  B. Střelec odpověděl, že to má na starosti p. 

Sadílek, postup bude jako v minulosti – 2x do roka (jednou jaro, jednou podzim, 

termín se přizpůsobuje termínu konání hodů).  

 L. Landsmannová – v Žeravicích bylo vybudováno na Lapači nové kontejnerové stání 

na tříděný odpad, dokončeno bylo v prosinci a doposud nemají kontejnery. B. Střelec 

uvedl, že město objednává kontejnery hromadně, dle jeho informací by do konce 

dubna měly být dodány.  

 L. Slováček se vyslovil k plánu cyklostezek s tím, že by bylo dobré spojit se se státním 

pozemkovým fondem, který v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami 

umožňuje za státní peníze měnit polní cesty v cyklostezky, je třeba to však řešit 

v rámci pozemkových úprav. Předseda potvrdil, že v Újezdci se to tak řeší. J. Horký 

dodal, že zpracovatel studie to zřejmě nevěděl. Diskuse. Závěr: prověřit možnost 

realizace cyklostezek v rámci komplexních pozemkových úprav.  

 P. Ježík – u cyklostezky je problém mostní objekt, navrhuje udělat první studii, kde by 

byl mostní objekt přes Bečvu v lokalitě u bývalé vlakové zastávky.  

 B. Střelec – předal přítomným plakáty ohledně sběru odpadu v místních částech. 

Informoval, že sečení a ořezy dostal na starosti p. Macháček (po paní Spurné), dá jim 

na něho kontakt. Pí Spurná bude mít nyní na starost Michalov a dětská hřiště.  

 Informace – letničkové záhony: K požadavku na založení záhonů letniček z přímého 

výsevu bylo sděleno, že z důvodu technologického postupu budou záhony založeny až 

pro rok 2018. Pro založení záhonu pro přímý výsev je důležitá příprava půdu  a její 

odplevelení. Plocha musí být min. 2x chemicky odplevelena. V letošním roce v srpnu 

vytýčíme plochy a chemicky odplevelíme, na zimu zkypříme, na jaře 2018 budou 

plochy znovu odpleveleny a připraveny k osetí. 

 Předseda – informace o akci Ukliďme si Česko, která proběhla v Předmostí (70 pytlů 

odpadu, 40 pneumatik, nestihlo se uklidit vše, poděkování TSMPr za spolupráce). 

Z diskuse vyplynulo, že akce proběhla i v některých jiných místních částech.  
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 Předseda – materiály, které chtějí projednat  ve výboru zasílat s předstihem (3 týdny).   

 Zápisy z jednání výboru posílat, nikola.skurkova@prerov.eu, vyvěšují se na web a 

řada zápisů z jednání chybí.  
 

5. Závěr 

 

 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Výboru. 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Radek Pospíšilík 

mailto:nikola.skurkova@prerov.eu

