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Zápis z 30. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

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

Datum příštího jednání: 
Čtvrtek 18. 1. 2018, v 16.00 hod., zasedací místnost Smetanova 

(průjezd) 

Místo jednání: salonek Městského domu 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Radek Pospíšilík předseda 

 František Bureš 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 

omluven Libor Slováček MČ Lýsky 

 Josef Venský MČ Popovice 

 Tomáš Přikryl MČ Vinary 

 Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

omluven Kamil Šromota MČ Penčice 

Omluveni: Jolana Čechová, Kamil Šromota. Libor Slováček 

Hosté:  

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů 

Zapsal: Daniela Novotná 

 

 

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. Zhodnocení práce výboru za rok 2017  

4. Pískovna Žeravice – paní Landsmannová 

5. Nedostatek  obvodních lékařů v Předmostí, spádová oblast pro místní části  
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6. Stanovení termínů schůzí pro rok 2018 

7. Různé, podněty, náměty 

8. Závěr 

 

Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

 

Předseda jednání zahájil jednání, konstatoval, že je přítomno 9 členů s právem hlasovat, 

Výbor je usnášeníschopný.   

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

 

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

k vyjádření připomínek.  

Proběhlo hlasování o návrhu programu, tak jak byl předložen. 

 

Hlasování Pro 9 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl jednomyslně přijat 

 

 

3. Zhodnocení práce výboru za rok 2017  

 

Předseda po měsících vyhodnotil a okomentoval činnost výboru:  
 

Prosinec 2016 

- Příprava programu podpora výstavbě technické infrastruktury při výstavbě rodinných 

domů 

- Zhodnocení činnosti za roky 2015 - 2016 

Leden 2017 

- Příprava vyhlášky o hlučných činnostech 

- Projednání nabídky odkup pozemků FKK v Předmostí 

- Hodnocení stavu komunikací v Přerově - klasifikace 

- Projednání studie revitalizace rybníků v Předmostí 

- Projednání studie revitalizace suchého poldru v Újezdci 

Únor 2017 

- Projednání konečné verze studie cyklostezek v místních částech 

- Projednání žádosti o finanční příspěvek na kostel v Předmostí 

- Projednání udržení projektu zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných v TSMPr 

Březen 2017 

- Představení záměru zastřešení házenkářského hřiště v Žeravicích 

- Realizace páteřní cyklostezky Předmostí – Čekyně – Penčice - Tršice 

- Projednání finální verze výstavbě technické infrastruktury při výstavbě rodinných 

domků 

- Představení koncepce, fungování Městské policie v místních částech 

- Návrh hlukové vyhlášky 
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Duben 2017 

- Možnost zřízení MV v Přerově I - město 

- Zpracování územních studií návsí v MČ 

- Pozvánka na akci Ukliďme si Česko 

Květen 2017 

- Osazení stávající křižovatky v Lověšicích světelnou signalizací 

- Parkování na ul. Mírová Lověšice 

- Vážení automobilů na Grymovské v Kozlovicích 

Červen 2017 

- Opravy a rekonstrukce chodníků 

- Systém vážení nákladních automobilů a měření rychlosti na ul. Grymovská v 

Kozlovicích 

- Rekonstrukce alejí ovocných stromů u komunikací ve správě SSOK 

Září 2017 

- Systém financování místních částí 

- Projednání ceníku na pronájmy úřadoven a kulturních domů v MČ 

Říjen 2017 

- Závěrečné odsouhlasení ceníku na pronájmy úřadoven a kulturních domů v MČ 

- Pasport komunikací a jejich stav 

 

Listopad 2017 

- Volba pověřeného předsedy 

- Doplnění pasportu komunikací o chybějící komunikace 

- Obecně závazná vyhláška o odpadech - zpřesnění znění 

- Uzavírka Dluhonské mosty – náhradní doprava 

- Přání jubilantům 

Přišel J. Venský přítomno 10 členů. 

 

Předseda přítomným poděkoval za práci, kterou za 3 roky fungování výboru odvedli, těší ho 

vzájemná spolupráce místních částí. Diskuse k činnosti a k problémům v práci s lidmi, 

všeobecně mezi lidmi je malý zájem o práci ve výborech. V další části zástupci jednotlivých 

místních částí informovali o dění ve svých obcích. Všichni přítomní fungování výboru pro 

místní části hodnotili pozitivně, vnímají jej jako přínos. 

 

4. Pískovna Žeravice – paní Landsmannová 

 

Předseda informoval o tom, jakým způsoben se projekt na otevření pískovny v Žeravicích 

vyvíjel, shrnul, jak se vyvíjel názor poté, co bylo získáno dostatek informací o počtu 

otevřených pískoven. Vzpomněl veřejné projednání, z něhož vyplynulo, že byznys je pro 

investora důležitější, než životní prostředí občanů v Žeravicích. 

L. Landsmannová doplnila informace s tím, že p. Otčenášek sdělil, že na problémy je zvyklý i 

jinde. Místní výbor Žeravice by chtěl, aby se tato otázka dostala na jednání zastupitelstva. 

Chtějí, aby se město jednoznačně v této věci vyjádřilo. Shrnula, jakým způsobem je doposud 
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záležitost projednávána (zjišťovací řízení, stanoviska různých dotčených institucí) - závěrem 

je, že musí být prověřen vliv záměru na životní prostředí (EIA), k tomu musí být 

dokumentace dopracována a musí být vypořádány všechny připomínky občanů. Nejzásadnější 

je čistota ovzduší a hluk, uvedla ale i další kritické a sporné body.  

 

Po ukončení diskuse nechal předseda hlasovat o následujícím návrhu usnesení: 

 

Usnesení VMČ/30/47/2017 

 

Výbor pro místní části doporučuje Zastupitelstvu města Přerova zabývat se na svém 

zasedání záměrem „Využití ložiska písků Žeravice – Lapač“ a současně navrhuje, aby 

zastupitelstvo přijalo jednoznačné stanovisko, že nesouhlasí s realizací „Využití ložiska 

písků Žeravice – Lapač“. 

 

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

 

 

5. Nedostatek  obvodních lékařů v Předmostí, spádová oblast pro místní části  

Předseda otevřel problematiku obvodní lékařské péče, po úmrtí MUDr. Vtípilové. Je celá řada 

pacientů, kteří zatím nemají přiděleného obvodního lékaře. MUDr. Mathonová má stav již 

naplněn a nepřijímá další pacienty. Občané z Předmostí a okolí musí mnohdy k lékaři přes 

celý Přerov. V dědickém řízení se nepodařilo předat zdravotní dokumentaci pacientů nové 

lékařce. Ve spolupráci s paní MUDr. Mathonovou zjistil, že proběhlo výběrové řízení na 

obsazení místa lékaře, ve kterém uspěla MUDr. Chantal Kožaková. Byla v jednání na ordinaci 

v lokalitě Svépomoc, Na Odpoledni, kam by občané museli dojíždět přes podjezd 

v Předmostí. Předseda zjistil, že je volná ordinace v Předmostí ve zdravotnickém středisku. 

Zprostředkoval proto jednání mezi MUDr. Kožakovou a majiteli této volné ordinace, nad 

lékárnou U zlatého mamuta. Nová ordinace praktického lékaře by měla být otevřena od 1. 3. 

2018. 

 

6. Stanovení termínů schůzí pro rok 2018 

 

Předseda otevřel diskusi k návrhu termínů schůzí výborů pro příští rok. Upozornil, že 

navrhovaný termín 15. 2. je zrovna v termínu jarních prázdnin, které v Přerově proběhnou od 

12. do 16. 2. 2018. Termíny jsou naplánovány až do konce volebního období výboru. Mandát 

členům výboru končí stejně jako zastupitelům, volby budou v říjnu, zřejmě se již tedy 

neuskuteční ani říjnová schůze.  

 čtvrtek 18. 1. 

 čtvrtek 15. 2.  

 čtvrtek 15. 3. 

 čtvrtek 12. 4. 

 čtvrtek 10. 5.  

 čtvrtek 7. 6.  

 čtvrtek 13. 9. 

 (čtvrtek 11. 10.) 

Jednomyslně odsouhlaseno. 
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7. Různé, podněty, náměty 

 R. Lepič - mokřad. Bylo přiděleno 400 tis. Kč, nyní se realizuje projekt za cenu cca 

200 tis. Kč. Studie nepočítala se sešikmeným dnem, došlo proto k výraznému 

navýšení realizační ceny. Uvedl, že bude požadovat podporu výboru na tuto akci.  

 R. Lepič - informace k činnosti a akcím v Újezdci.  

 B. Střelec – v místních částech budou ponechány velkoobjemové biokontejnery, aby 

do něho lidé mohli po Vánocích odložit vánoční stromky. 

 J. Venský – pozitivní hodnocení vánočních trhů.  

 T. Přikryl – OZV hluk. U opakujících se akcí pouze upřesnění data, nové akce se 

musí schválit – je tedy třeba nahlásit do konce roku termíny opakujících se akcí a 

případně nové akce  na adresu daniela.novotna@prerov.eu, která zajistí ve spolupráci 

s oddělením právním vše potřebné.  

 

Odešel P. Laga, D. Svobodová, přítomno 8 členů. 

 

 R. Lepič – pasport zeleně, jak to pokračuje, kdy jej dostanou k odsouhlasení. Diskuse 

k problematice, financování. Závěr: VMČ požaduje dořešení pasportizace veřejné 

zeleně. Diskuse k údržbě zeleně, zejména stromy kolem komunikací, ořezy. 

 P. Ježík – náměstek Košutek minule uvedl, že na základě individuální žádosti by měl 

být v souvislosti s Dluhonskými mosty vyřízen průchod přes Prechezu, ale není to 

pravda.  

 

Odešel T. Přikryl, přítomno 7 členů. 

 

8. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Výboru. 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Radek Pospíšilík 

mailto:daniela.novotna@prerov.eu

