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Zápis z 32. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: 
Čtvrtek 15. 2. 2018, v 16.00 hod., zasedací místnost Smetanova 

(průjezd) 

Datum příštího jednání: 
Čtvrtek 15. 3. 2018, v 16.00 hod., zasedací místnost Smetanova 

(průjezd) 

Místo jednání: zasedací místnost Smetanova 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Radek Pospíšilík předseda 

omluven 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 

omluven Libor Slováček MČ Lýsky 

 Josef Venský MČ Popovice 

 Tomáš Přikryl MČ Vinary 

 Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Kamil Šromota MČ Penčice 

Omluveni: František Bureš, Libor Slováček 

Hosté:  

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů 

Zapsal: Daniela Novotná 

 

Celkem členů výboru: 13  

Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů.  

 
Návrh programu 

 

1. Úvod  

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Rozdělení finančních prostředků pro místní části v rozpočtu města na rok 2018 na 

projektovou dokumentaci. 

4. Různé, podněty, náměty 

5. Závěr 
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Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

 

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

F. Bureš, L. Slováček, J. Venský přijde později.  

  

Přivítal hosty, kterými byli: Miloslav Dohnal a Alexandr Salaba 

 

Výbor je usnášeníschopný.   

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

 

Předseda oznámil program jednání, tak jak je uveden na pozvánce a sdělil, že na základě 

jednání s A. Salabou a B. Střelcem navrhuje doplnění programu o body 4 a 5:  

 Vysprávky účelových komunikací 

 Informace o svozu VOK na jaře 2018 (nový systém) 

Vyzval přítomné k vyjádření svých připomínek.  

Po skončení diskuse nechal předseda hlasovat o rozšířeném návrhu: 
 

Návrh programu upravený 

 

1. Úvod  

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Rozdělení finančních prostředků pro místní části v rozpočtu města na rok 2018 na 

projektovou dokumentaci 

4. Vysprávky účelových komunikací 

5. Informace o svozu velkoobjemového komunálního odpadu na jaře 2018 (nový systém) 

6. Různé, podněty, náměty 

7. Závěr 

 

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

 

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

 

 

3. Rozdělení finančních prostředků pro místní části v rozpočtu města na rok 2018 

na projektovou dokumentaci. 

 

Předseda upřesnil, že na základě diskuse k této problematice, vedené na minulé schůzi 

výboru, poslaly výbory své požadavky, které by rozdělil na 2 části: 

 hotové projektové dokumentace, které nejsou proplacené 

 projektové dokumentace, které je třeba připravit 

Dále sdělil, že Lýsky nechají zatím 100 tis. Kč v rezervě, Žeravice uspoří cca 50 tis. Kč. 

Projektové dokumentace by měly být připravovány pouze na akce, u nichž je reálný 

předpoklad, že je místní část bude schopna realizovat do 3 let.  

 

V průběhu projednávání se dostavil P. Košutek, kterého předseda uvítal. 

Dostavil se také J. Venský, přítomno 11 členů výboru s hlasovacím právem. 
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V další části jednání byly postupně projednávány požadavky jednotlivých výborů, vždy bylo 

dohodnuto, zda bude požadavek zařazen do žádosti o čerpání finančních prostředků z rezervy 

již nyní, nebo zda prozatím zůstane „pod čarou“. Některé požadavky byly vyřazeny. 

 

 Aktuálně zařadit do žádosti o 

rozpočtové opatření 

„pod čarou“ – peníze 

prozatím zůstanou v rezervě, 

je třeba dořešit podmínky 

projektu s MAJ 

vyřazeno 

Čekyně 33.880,- vč. DPH - PD na 

rekonstrukci ulice Jabloňová  

- odsouhlaseno výborem 

usnesení VMČ/31/48/2017 

 

PD na rekonstrukce  

chodníku v ulici Jabloňová, 

úsek od ulice Slunečná po 

ulici Zámecká. Předpoklád. 

cena 67.000 Kč. 

 

Újezdec  PD na chodník v ul. Hlavní 

p.č. 135/1 – priorita 

 

PD na chodník v ul. Široká 

p.č. 8/1 – pokud nebudou 

peníze stačit, doplatí si ze 

svého.  

 

Vinary PD - Růžová - 36 tis. Kč  

PD - Parkoviště Za humny - 

58 tis. Kč 

 ul. Doubí - od potoka ke 

křižovatce s ul. U 

Zahradnictví, doplnění  

kanalizace (odvodnění 

komunikace), obrubníky, 

vyspravení obrusné asfaltové 

vrstvy, za křižovatkou 

odstranění panelového krytu a 

nová komunikace včetně 

odvodnění a obrubníků 

Žeravice PD Stavební úpravy 

chodníku v ul. Čekyňská 

45.980,-- Kč vč. DPH 

PD Rekonstrukce komunikace 

U Stadionu 108.900,-- vč. 

DPH  

 

 

Dluhonice PD ul. Náves - chodník - 

cena 132 tis. Kč vč. DPH 

 ul. K Rokytnici – chodník 

cena 96 200Kč bez DPH 

Penčice  Priorita 1 

Reko chodníku v ul. Tršická 

4 - vč. obrubníků (od 

křižovatky ulic Lipňanská x 

Tršická    směrem ke 

křižovatce ul. Tršická x Ke 

Koupališti) 

 

Priorita 2 

Reko chodníku v ul. 

Lipňanská vč. obrubníků. 
Pozn.: rekonstrukci 

komunikace nepožadují, neboť 

ul. Lipňanská není místní 

komunikací - správcem je 

Správa silnic Ol. kraje 

Reko MK ul. Na Vrchu v 

části před obchodem v 

Penčičkách - zpevnění 

podkladové  vrstvy, pokládka 

asfalt. vrstvy, bez chodníku a 

obrubníků. 

 

Rekonstrukce MK ul. U 

Potoka v části od ul. Tršická 

k mostu přes potok Olešnici 
- zpevnění podkladové vrstvy, 

pokládka asfalt. vrstvy či 

makadam. vrstvy zalité 

asfaltem a důkladně  zaválené, 

bez chodníku a obrubníků. 

 

Kozlovice PD chodníky v ul. Na Ulice U Pomníku - Ulice Tučínská - stav 
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Zábraní, PD se zpracovává, 

cena 150 000,- Kč, placeno z 

peněz MV, na opravu skoro 

našetřeno, počítají s opravou 

celé ulice (chodníky + 

komunikace), na silnici PD 

nemusí být. 

Závěr: bylo vysoutěženo za  

75 tis. vč DPH 

 

komunikace i chodníky v 

celé ulici (celá náves) v 

havarijním stavu. Po opravě 

ulice Na Zábraní požadují 

opravit okolí kaple.  
Pozn.: požadují  příspěvek jak 

na zpracování PD, tak na 

rekonstrukci, je to přístupová 

cesta do areálu ASKO a je 

využívána především 

návštěvníky tohoto areálu.  
(převod nevyužité částky ve 

výši 75 tis. Kč) 

komunikace a chodníků je také 

velmi špatný. Po výstavbě 

rodinných domů v ulici Lány a 

Květná se situace ještě zhorší.  

Lýsky  Prozatím nečerpají  

Lověšice  Požadavek na PD „Oprava 

komunikace U sokolovny 

včetně chodníků a 

parkovacích stání“ 

- vysoutěženo za 164.560,-

Kč. včetně DPH 

 

 Popovice  Požadavek na  PD na 

kompletní rekonstrukci 

chodníků, včetně 

obrubníků, v ulici Hanácká 

(od pomníku ve středu MČ) 

a  v celé ulici Kovářské, až 

po autobusovou zastávku.  

 

Henčlov  PD na chodníky v ulici 

Sokolů, uhradí z rozpočtu 

místní části. 

 

 

Předseda doplnil, že částky na dokumentace, které si nyní odsouhlasili a jsou hotové 

projektové dokumentace, budou řešeny přes radu rozpočtovým opatřením. Požadavky na 

dokumentace, které připraveny nejsou, probere pracovník MAJ s jednotlivými výbory, 

následně se opět projednají upřesněné požadavky ve výboru a v orgánech města. Diskuse 

k výši rezervy na projektové dokumentace – zastupitelstvo schválilo usnesením č. 

919/32/2/2017 navýšení rozpočtu místních částí pro rok 2018 na 1650,- Kč „na hlavu" s tím, 

že navýšená částka 350,- Kč ,,na hlavu“ bude začleněna do rezervy a finanční prostředky 

budou účelově vázány na opravu místních komunikací v místních částech. 

 

Po ukončení diskuse nechal předseda hlasovat o následujícím návrhu usnesení: 

 

Usnesení VMČ/32/49/2017 

Výbor pro místní části navrhuje odboru majetku předložit radě města Přerova ke 

schválení čerpání uvedených částek na zpracování projektových dokumentací 

v místních částech z rezervy rozpočtu, schválené pro místní části: 

- 36 tis. Kč na PD ulice Růžová – Vinary 

- 58 tis. Kč na PD Parkoviště Za humny – Vinary,  

- 46 tis. Kč na PD Stavební úpravy chodníku v ul. Čekyňská – Žeravice 

- 132 tis. Kč na PD ul. Náves - chodník – Dluhonice 

- 75 tis. Kč na PD chodníky v ul. Na Zábraní – Kozlovice 
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- 34 tis. Kč na PD chodník, ul. Jabloňová – Čekyně 

 Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

4. Vysprávky účelových komunikací 

Předseda sdělil, že tento bod byl zařazen do programu vzhledem k množícím se požadavkům 

na opravy účelových komunikací v místních částech. Tato záležitost asi trápí všechny a 

odkládáním částečných oprav se pomalu směřuje ke "kalamitnímu" stavu tohoto typu 

komunikací. Jednou z možností, jak tomu pomoci je sestavení požadavků dle důležitosti a 

stavu těchto komunikací. A. Salaba potvrdil, že požadavků je čím dál víc a s ohledem na 

délku komunikací, které je třeba opravit, se již jedná o milionovou částku. Uvedl, že na 

zajištění finančních prostředků alespoň na zabezpečení vysprávky nejhorších úseků účelových 

komunikací v místních částech by se mohl podílet odbor majetku až 500tis. Kč a zbytek 

místní výbory právě z rezervy, vyčleněné pro místní části. Udělá se soupis, vyčíslí se cena a 

pokusí se požádat o navýšení financí rozpočtovým opatřením. Předseda doplnil, že tyto 

účelové komunikace jsou ničeny také proto, že je využívají zemědělské společnosti, jezdí po 

nich těžká zemědělská technika. Navrhuje proto, aby tyto místní zemědělské společnosti byly 

požádány o příspěvek na jejich opravu. A. Salaba přislíbil, že požádají o příspěvek, ale 

nedovedou zajistit, aby společnosti skutečně peníze uvolnily. Po skončení diskuse k této 

problematice předseda požádal, aby každá místní část navrhla 1 až 2 účelové komunikace, 

které jsou ve špatném stavu, musí se jednat o zpevněné komunikace, o frekventované 

cesty. Následně bude řešena možnost jejich vysprávky, včetně ořezu křovin po stranách. 

Zdůraznil, že to nesmí být travnaté nebo hliněné cesty. Své návrhy budou posílat na mail 

daniela.novotna@prerov.eu. 

V souvislosti s tím se diskuse stočila také k možnosti převodu účelových komunikací do 

kategorie místních, A. Salaba na příští jednání výboru připraví přehled komunikací, které by 

se mohly převést. 

 

5. Informace o svozu VOK na jaře 2018 (nový systém) 

B. Střelec informoval o novém způsobu zajišťování svozu. Informoval o tom, jaký odpad je 

do velkoobjemových kontejnerů odkládán – stavební odpad, nebezpečný odpad apod. 

Technické služby proto nemohou odpad vyvážet přímo na skládku, bez třídění. Přijaly tedy 

opatření - v rámci sběrného dvora budou třídit obsah kontejnerů, avšak důsledkem je značná 

redukce jejich přistavování – v místních částech o 50%, ve městě o 30% (na počet obyvatel je 

to v místních částech i tak 4x více než v Přerově). B. Střelec předal přítomným informační 

materiály do vývěsek. V diskusi se hovořilo o možných důsledcích takového opatření, o 

možnosti využívat fotopasti, o termínech svozu tříděného odpadu. 

B. Střelec také informoval, že v druhé polovině března se bude vydávat kompost. 

 

 

6. Různé, podněty, náměty 

 Chybějící zápisy ze schůzí výborů – doplnit a doručit na magistrát chybějící zápisy 

elektronicky i v papírové podobě s podpisy, prezenční listiny. Některé výbory mají se 

zápisy velké problémy. 

 T. Přikryl požádal, aby byl místním výborů oficiálně předán nově schválený provozní 

řád úřadoven. 

 T. Přikryl sdělil, že se zabývali problematikou světelného smogu (viz minulý zápis), 

ve Vinarech nesouhlasí s vypínáním veřejného osvětlení v nočních hodinách.  

 R. Lepič – upozornil, že pasport zeleně stále není hotov. 

 K. Šromota – hovořil k materiálu do zastupitelstva - předkupní právo na koupi 

pozemku p.č. 381 v Penčičkách. Uvedl důvody, proč jsou proti tomu (mokřad, oblast 

mailto:daniela.novotna@prerov.eu
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je protkána sítí melioračních trubek, nemůže být využito jako stavební parcela, byl by 

to problém). M. Dohnal doplnil, že stanovisko výboru je v materiálu uvedeno, mohou 

své stanovisko podpořit přímo na zasedání zastupitelstva.  

 J. Venský – změna katastrálního území, týká se části Popovic a části Vinar. 

Souhlasné stanovisko je dle sdělení J. Venského a T. Přikryla uvedeno v zápisech 

z jednání místních výborů, požadovanou změnu katastrálního území bude řešit MAJ 

(musí se objednat projektové dokumentace, MAJ na tom pracuje). 

 P. Laga – uvedl, že na letišti LOM dokončuje likvidaci objektů bývalého vojenského 

státního statku, zůstanou tam již jen objekty v majetku kraje.  

 B. Střelec – v Čekyni se nabízí k odprodeji pozemek – tzv. „Kozí doly“, město by 

mělo požádat o bezúplatný převod. M. Dohnal vysvětlil, jaké postupy stát musí 

uplatnit, než je vůbec možné jednat o bezúplatném převodu, je to problematické. 

 B. Střelec – dotaz, zda se někdo přihlásil o zámecký park. M. Dohnal tuto informaci 

zjistí.  

 

 

 

7. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Výboru. 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Radek Pospíšilík, vr. 


