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Zápis č 29. z jednání Místního výboru místní části Přerov VI-Újezdec 

ze dne 24. 4. 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. Jednání výboru pro místní části 

4. Údržba místních částí  

5. Komplexní pozemková úprava 

6. Ulice Spojovací 

7.  Výsadba stromků 

8. Různé 

9. Úkoly pro členy MČ 

10.  Žádosti a podněty směrované k MMPr 

11. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

12. Závěr 

 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

 

1. Předseda přivítal členy MV. 

 

2. Byl jednohlasně schválen program jednání. 

 

3. Předseda MV seznámil členy MV se zápisem jednání VMČ 
 
3.1 možnost zřízení místních výborů pro části Přerov 
 
3.2 územní studie návsí (nás se to netýká) 
 
3.3 zastávky autobusů 
 
3.4 studie cyklostezek je připravena k projednání v zastupitelstvu 
 
3.5 Přerov se zapojil do akce „úklid Česka“  



 

 

2 
 

 
4. Údržba zeleně v místních částech – nově v kompetenci p. Macháčka z TS 
 

5. Komplexní pozemková úprava – biotopy, stromy kolem cest, polní cesty. Dle sdělení 
pozemkového úřadu zadání projektové dokumentace nejdříve v roce 2018. 

 

6. Projekt ulice Spojovací - Projektant projekt na stavební úřad předložil, ale byl mu vrácen. 
V pondělí tam projekt předloží znovu se žádostí o stavební povolení. 
Předpokládáme částku vyšší než 500 000,-, takže předání na PRI a potom k nám. Realizace, 
reálně, srpen - září.  

 

7. Předseda MV seznámil členy s možností využití projektu výsadby stromů pod záštitou O2. 
Není v silách a možnostech MV zajistit požadavky pro tento projekt. 

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

 

8. Různé  

8.1 K odkoupení pozemku p. č. 1000/24, který se nachází v ul. Nová čtvrť v Újezdci bylo MV 
vydáno neutrální stanovisko. 

8.2 Byl dokončen úklid po kácení třešní aleje ke Švédským šancím. 

8.3. Přebudování suchého poldru na mokřad 
Dne 6. 4. 2017 byla zaslána žádost o rozpočtové opatření na 350 000 Kč na zpracování 
projektové dokumentace. Čekáme na schválení finančních prostředků. 

8.4. Organizační záležitosti s pořádáním kulturních a společenských akcí v dubnu, květnu a 
červenci 

Bod 9 Úkoly pro členy MČ 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Termín, 
zodpovědnost 

1/29/2017 -  

2/29/2017 -  

 

Bod 10 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Termín, 
zodpovědnost 

1/29/2017 -  

2/29/2017 -  
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Bod 10 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Termín, 
zodpovědnost 

1/29/2017 -  

2/29/2017 -  

 

 

11. Závěr   

Další zasedání MV 29. května 2017. 

 

 

Radomil Lepič – předseda MV        Dne: 24. 4. 2017 

Podpis 

 

 

Přílohy: - 

 

Obdrží: 

- primátor 

- Kancelář primátora 


