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Zápis č 28. z jednání Místního výboru místní části Přerov VI-Újezdec 

ze dne 27. 3. 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. Schůze výboru pro místní části 

4. Svoz bio odpadu  

5. Frézování pařezů 

6. Velkoobjemové kontejnery 

7.  Zimní údržba 

8. Údržba zeleně 

9. Ulice spojovací 

10. Přebudování poldru 

11. Úkoly pro členy MV  

12. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

13. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

14. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

 

1. Předseda přivítal členy MV a hosty dnešní schůze. 

 

2. Byl jednohlasně schválen program jednání. 

 

3. Předseda MV seznámil členy MV se zápisem VMČ 
 
3.1 byla schválena stavba haly v Žeravicích pro házenou v objemu 3,2 mil. Kč 
 
3.2 fond infrastruktury 
 
3.3 hluková vyhláška – byly schváleny všechny naše navrhované akce, musí být vždy 
pořádáno pod stejným názvem akce, musí být vždy učiněno oznámení na městskou policii  
 
4. Svoz bio odpadu začne od 3. 4. 2017. Hnědé bio popelnice se budou vyvážet každý sudý 
týden, takže první svoz 4. 4. 2017. Obyvatelům budou nabízeny i další hnědé popelnice na 
bio odpad. 
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5. V období 14. až 17. 3. 2017 proběhlo frézování pařezů v obci. 
 

6. Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů – bude ve vývěskách a bude se 
hlásit místním rozhlasem. 

 

7. 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. 

  

8. Dne 31. 3. 2017 budou vykáceny sakury na ulici Široká. Akce letničkové záhony – v naší 
obci nemáme vhodné místo.  

V únoru došlo k vykácení uschlých třešní pod Švédskými šancemi. Máme požadavek na 
opětovné vysázení ovocných stromů. 

 

9. Oprava ulice Spojovací – projektant Ing. Kuchař předá do konce března na magistrát 
hotový projekt. 

 

10. Radou města Přerova bylo odsouhlaseno přebudování suchého poldru. Dotaz MV na 
MMPr na postup prací (projekt, realizace). 

 

11. Úkoly pro členy MČ 

Pořadí/číslo 
jednání MV/ rok 

Zadání požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/28/2017 -  

2/28/2017 -  

 

 

12 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/ rok 

Zadání požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/28/2017 Při zimní údržbě 2017/2018 bychom chtěli 
nesolit spoj ulic Větrná a Hlavní (kolem 
poldru).  

 

2/28/2017 Navrhujeme jako první soli ulici Hlavní – 
kopec – nemůžou zde jezdit autobusy. 
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13 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

 

Pořadí/číslo 
jednání MV/ rok 

Zadání požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/28/2017 -  

2/28/2017 -  

 

 

14 Závěr 

  

Další zasedání MV 24. dubna 2017. 

Radomil Lepič – předseda MV        Dne: 27. 3. 2017 

Podpis 

 

Přílohy: - 

 

Obdrží: 

- primátor 

- Kancelář primátora 


