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Zápis z 29. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 16. 11.2017, v 16.00 hod. 

Datum příštího jednání: Čtvrtek 7. 12.2017, v 16.00 hod., salonek Městského domu 

Místo jednání: zasedací místnost Smetanova (průjezd) 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Radek Pospíšilík předseda 

 František Bureš 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 

 Libor Slováček MČ Lýsky 

 Josef Venský MČ Popovice 

 Tomáš Přikryl MČ Vinary 

 Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Kamil Šromota MČ Penčice 

Omluveni: Daniela Novotná, František Bureš 

Hosté: 
Pavel Košutek, Ludmila Tomaníková, Alexandr Salaba, Omar 

Teriaki, Margita Považanová, Zdeněk Dostál, Miloslav Dohnal 

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů 

Zapsal: Zdeněk Daněk 

 

 

Celkem členů výboru: 13  

Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů.  

 

Navrhovaný program: 

 

1. Úvod  

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Volba pověřené osoby výboru. 

4. Pasportizace komunikací – doplnění komunikací chybějících v seznamu (A. Salaba).  

5. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o odpadech – návrh na doplnění. (O. Teriaki) 
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6. Uzavírka Dluhonské mosty – posílení dopravy, jízdní řád, trasa posílené dopravy, 

průchod Prechezou. (M. Považanová, Z. Dostál) 

7. Přání jubilantům (L. Tomaníková) 

8. Různé, podněty, náměty 

9. Závěr 

 

Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

 

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

Výbor je usnášeníschopný. Předseda přivítal hosty, kterými byli:  

Pavel Košutek, Ludmila Tomaníková, Alexandr Salaba, Omar Teriaki, Margita Považanová, 

Zdeněk Dostál, Miloslav Dohnal.  

 

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

 

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

k vyjádření připomínek. Předseda, po dohodě s přizvanými hosty, navrhl změnu pořadu 

jednání, a to následovně: 

 

1. Úvod  

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o odpadech – návrh na doplnění. (O. Teriaki) 

4. Přání jubilantům (L. Tomaníková) 

5. Volba pověřené osoby výboru. 

6. Pasportizace komunikací – doplnění komunikací chybějících v seznamu (A. Salaba).  

7. Uzavírka Dluhonské mosty – posílení dopravy, jízdní řád, trasa posílené dopravy, 

průchod Prechezou. (M. Považanová, Z. Dostál) 

8. Různé, podněty, náměty 

9. Závěr 

 

Proběhlo hlasování o návrhu pozměněného programu, tak jak byl předložen. 

 

Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl jednomyslně přijat 

 

3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o odpadech (O. Teriaki) 

 

O. Teriaki informoval přítomné o akci, kdy Městská policie rozdává upozornění občanům, že 

v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015 je nutno odklízet popelnice v den 

svozu a to hlavně ty popelnice, které brání v průjezdu či parkování vozidel a které brání 

v průchodu chodcům po chodnících. Dále informoval, že ve spolupráci s vedoucím odboru 

majetku p. Dohnalem pracují na způsobu aplikace stávající vyhlášky. O výsledku těchto 

jednání budou informovat. 

 

16:10 se dostavil p. T. Přikryl (MČ Vinary) 

 

R. Lepič navrhl působnost vyhlášky rozdělit na Přerov I a Přerov II a na ostatní místní části. 
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O. Teriaki uvedl, že to by se již jednalo o novelizaci OZV, ale oni s odborem MAJ pracují (za 

přispění právníků daného odboru) pouze na výkladu stávající OZV. P. Ježík se vyjádřil 

ohledně řešení parkování řidičů strážníky Městské policie na komunikacích v místní části 

Dluhonice. Předseda sdělil, že toto není bodem jednání. 

 

4. Přání jubilantům (L. Tomaníková) 

 

L. Tomaníková informovala přítomné členy Výboru o současném stavu, kdy balíčky pro 

jubilanty v místních částech jsou pořizovány v hodnotě 275,- Kč a kytku pro jubilanty 

zakoupí výbor místní části z vlastních prostředků vyčleněných „na hlavu“. Pro jubilanty 

bydlící v části Přerov I - Město jsou pořizovány balíčky v hodnotě 175,- Kč a kytku zajišťuje 

Komise pro občanské záležitosti. Balíčky se předávají jubilantům, kteří dovrší 80, 85, 90 let a 

pak každým rokem. V roce 2018 je předpoklad, že jubilantů bude v místních částech 140 a ve 

městě 842. 

Jako změnu navrhla, při přípravě rozpočtu 2018, aby všechny balíčky, tzn. i pro občany z 

Přerova I-Město byly v hodnotě 275,- Kč. 

P. Laga oponoval, že je to nespravedlivé. Místní části musí hradit kytičky ze svého rozpočtu a 

pro Přerov je kytička hrazená ze speciální části rozpočtu určené pro Komisi. To znamená, že 

nákupem kytiček je krácen rozpočet dané místní části, který slouží např. i na investice apod. 

Přerov I-Město takto dotčeno není. 

 

16:30 dostavil se Josef Venský 

 

Po skončení diskuse proběhlo hlasování o tom, že Výbor bere informaci pí Tomaníkové na 

vědomí. 

Hlasování Pro 12 Proti 0 Zdrželo se 0 – jednomyslně 
 

 

5. Volba pověřené osoby výboru 

 

Předseda uvedl tento bod programu s tím, že na minulé schůzi se dohodli, že bude zvolena 

pověřená osoba, která by výbor svolala a řídila jeho schůzi v době nepřítomnosti předsedy. 

Uvedl, že hlasování bude provedeno veřejně aklamací, přednesl svůj návrh – Petr Laga. 

Vyzval přítomné, aby vyslovili své nominace. Petr Laga vyjádřil souhlas se svou nominací. 

Další návrh nebyl předložen. 

 

Předseda předložil návrh na usnesení: 

 

Výbor pro místní části volí Petra Lagu pověřenou osobou výboru, která bude 

zabezpečovat činnost výboru v době nepřítomnosti předsedy.  

  

Proběhlo hlasování  

Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdrželo se 2 – návrh byl přijat a pověřenou osobou se stal Petr 

Laga. 

 

 

6. Pasportizace komunikací – doplnění komunikací chybějících v seznamu (A. Salaba).  
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Předseda připomněl, že se již na minulých schůzích touto otázkou zabývali. Na základě 

materiálů, které místním výborům zabezpečil A. Salaba, si měli v místních částech 

zkontrolovat, zda jsou v pasportech uvedeny všechny komunikace. 

V mezičase obdržel informaci, že: 

 ve Vinarech chybí v pasportu ulice Na Výsluní, Krátká a U Zahradnictví 

 v Penčicích nejsou v pasportu uvedeny ulice Dražka a U Potoka. 

Ostatní místní výbory nezaslaly žádnou informaci. 

 

A. Salaba pro upřesnění uvedl, že v pasportu jsou uvedeny pouze místní komunikace a nikoliv 

účelové. Proces změny účelových komunikací na místní komunikace znamená vypracování 

projektu, případnou úpravu komunikace a následnou kolaudaci. Je nutno komunikace řešit 

hlavně tam, kde je nějaká zástavba. 

 

P. Ježík – budou se tím znovu zabývat. 

J. Čechová – komunikace vedoucí od ul. Grymovská směrem k hřišti není zakreslena 

v dodané mapě. Bude řešit s A. Salabou. 

M. Dohnal – je nutno, aby místní části ty mapy, které obdržely, opravdu prověřily a předložily 

seznamy komunikací, které jsou v mapách vedeny jako účelové a měly by být zařazeny mezi 

místní komunikace. 

B. Střelec – ul. Zámecká není částečně vůbec zakreslena a i další – osobně navštíví v této věci 

A. Salabu do konce roku 2017. 

R. Lepič – dodá informace do konce roku 2017.  

K. Šromota – dodají informace A. Salabovi a jejich požadavky jsou také zakresleny v mapě, 

která byla A. Salabovi předána. 

D. Svobodová – již bylo s A. Salabou jednáno. 

J. Venský – není zakreslen konec ul. Kovářské a část ul. Za humny. Spojí se s A. Salabou. 

P. Laga – projednali to a mají uvedeno v zápise – jedná se o komunikace vedoucí ke hřbitovu 

a k průmyslové zóně. A taky o komunikace v části Výmyslov. 

A. Salaba – ze všech požadavků vytvoří tabulku. 

M. Dohnal – je nutno zavést pozemky do pasportu, aby potom mohli jednat s Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových o převodu pozemků z ČR na město. 

Předseda požádal přítomné členy Výboru, aby nejpozději do konce roku 2017 zaslali své 

připomínky panu A. Salabovi – e-mail: alexandr.salaba@prerov.eu, tel. 581 268 482, sídlo na 

ul. Blahoslavova 2. 

 

 

7. Uzavírka Dluhonské mosty – posílení dopravy, jízdní řád, trasa posílené dopravy, 

průchod Prechezou. (M. Považanová, Z. Dostál) 

 

Předseda uvedl problematiku uzavírky a doplnil novou informaci, že pro ubytované děti na 

ubytovnách na ul. Dluhonské byly vydány jízdenky, aby mohly dojíždět do školy. P. Košutek 

sdělil, že projednával průjezd pro cyklisty přes Prechezu. Informace z Prechezy jsou takové, 

že každou písemnou žádost občanů z Dluhonic budou řešit individuálně. Proto je nutno se 

v této věci písemně (e-mailem) obracet na provozního ředitele – p. Pavla Valáška – 

PavelValasek@precheza.cz 

P. Laga doplnil, že v případě uzavírky do Henčlova byl zajištěn průjezd přes strojírny. 

P. Ježík doplnil, že občané Dluhonic a členové VMČ nebyli ze strany města vůbec 

informováni o zahájení akce a o jejich dopadech. Vše se dozvěděli pouze z tisku. Řešit 

dopravu přes Prechezu teprve teď je špatně. Ve čtvrtek příští týden mají schůzi Výboru – 

pozval předsedu R. Pospíšilíka i náměstka P. Košutka. 

mailto:alexandr.salaba@prerov.eu
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M. Považanová sdělila, že se stávajícím přepravcem je zajištěn malý autobus pro 25 osob (z 

důvodu průjezdnosti pod železničním mostem), který je vyčleněn v určených hodinách jako 

kyvadlový autobus od zastávky most Míru, přes zastávku most Legií k hl. bráně Prechezy a 

odtud dále přes Prechezu až na točnu MAD do Dluhonic. P. Ježík doplnil, že má informace 

z Arrivy, že výlukový jízdní řád má další spoje, které slouží pouze pro obsluhu dětí 

z ubytovny na ul. Dluhonské, ale děti z Dluhonic, které mají také spádovou základní školu 

Velká Dlážka, tímto spojem jet nemohou. 

M. Považanová odpověděla, že jediná změna výlukového jízdního řádu vznikla na podkladě 

žádosti zástupců firmy TechGal, sídlící na ul. Dluhonská, kdy požádali o časovou změnu 

jízdního řádu pro zaměstnance této firmy. Na základě požadavků zajištění dopravy dětí ze ZŠ 

V. Dlážka vznikl nový upravený jízdní řád od pondělka (13.11.) tohoto týdne, kdy je opravdu 

zřízen nový spoj, tak jak o něm hovoří p. Ježík. Tento spoj končí nikoliv pouze u Prechezy, 

jak uvádí p. Ježík, ale zajíždí až do Dluhonic na točnu. To znamená, že slouží i pro obsluhu 

dětí z Dluhonic. Dále M. Považanová uvedla, že ZTP/P mají dopravu městskou autobusovou 

dopravou zdarma. Občané starší 70let si mohou vyřídit tzv. senior pas, který stojí 300,-Kč na 

rok a tito občané z trv. pobytem v Přerově (včetně MČ Dluhonic) mají slevu 150,-Kč. 

B. Střelec se obrátil s žádostí na P. Košutka, aby zajistil apel na Policii ČR, aby monitorovali 

a aktivně zasahovali při krizových situacích na světelné křižovatce v Předmostí. Vedení města 

by mělo uvedenou situaci projednat s Policií ČR. 

J. Čechová vyslovila názor, že v souvislosti s vydáváním jízdenek by se měla kontrolovat 

přítomnost žáků z ul. Dluhonské ve škole. M. Považanová sdělila, že toto není v jejich 

kompetenci. 

 

 

8. Různé, podněty, náměty 

 

 L. Landsmannová – MV Žeravice by potřeboval zařadit do programu schůze VMČ 

bod k pískovně  v lokalitě Žeravice-Lapač. Chtějí požádat členy VMČ o podporu a 

pokusit se navrhnout tento bod dále do některého zastupitelstva, tak aby se zastupitelé 

předem jasně vyjádřili hlasováním k případné realizaci pískovny v Žeravicích. KP 

prověří, jestli v této věci neexistuje usnesení ZM. 

 R. Pospíšilík – jak to vypadá s točnou v Lýskách? P. Košutek informoval, že ve věci 

se uskutečnilo jednání primátora a tajemníka MMPr s ředitelem Krajského úřadu 

Olomouckého kraje. Jedná s o výkon státní správy. 

 J. Venský – dotaz, zda někdo z členů VMČ byl ve sklípku za finance výboru. 

Jednomyslná odpověď – NE. 

 P. Košutek – čerstvá informace směrem k Penčicím, že se zde asi kanalizace nebude 

dělat. Územní řízení se rozdělí a stavební řízení proběhne již pouze pro Čekyni. 

Dostanou oficiální informaci. Informaci doplnil B. Střelec doplnil, že změny v 

budování vodovodu v Čekyni a Penčicích vycházejí ze stávajícího systému dotací. 

 J. Čechová – dotaz na A. Salabu ohledně žádosti p. S.  - občanky Kozlovic. A. Salaba 

odpověděl, že je to vyřešeno. 

 J. Čechová – nesouhlasí s plánovanou opravou komunikace Grymovská z důvodů, že 

mají obavy ohledně znovupovolení vjezdu kamionů. Dnes na úřední desce MMPr 

našla informaci, že její zamítnutí bylo zamítnuto. Ale jí osobně to doručeno nebylo, i 

když je účastníkem řízení. M. Dohnal – rozhodnutí bylo vydáno Krajským úřadem a 

MMPr měl pouze za povinnost toto vyvěsit na úřední desce. 

 P. Laga – žádá Odbor správy majetku a komunálních služeb MMPr, aby jim zaslali 

zůstatky na účtech pro letošní rok. 
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 J. Venský – jak to bude s komunikací Popovice – Lýsky. P. Košutek odpověděl, že se 

bude opravovat, jde materiál do zastupitelstva. 

 B. Střelec – poslední svoz bioodpadu se uskuteční poslední týden v listopadu. 

 Z. Daněk - informace o způsobu proplácení paragonů v závěru roku 2017. 

 

 

9. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Výboru. 

Další schůze Výboru pro místní části se uskuteční dne  7.12. 2017 (čtvrtek) v 16:00 hodin 

v salonku Městského domu. 

 

 

 

Zapsal: Zdeněk Daněk 

Schválil: Radek Pospíšilík 


