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Zápis z 24. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: čtvrtek 4. května 2017, v 16.00 hod, průchod Smetanova 7 

Datum příštího jednání: čtvrtek 15. června 2017, v 16.00 hod, průchod Smetanova 7 

Místo jednání: zasedací místnost RM, nám. TGM 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Radek Pospíšilík předseda 

 Jiří Draška MČ Předmostí 

 Dana Svobodová MČ Lověšice 

 Jolana Čechová MČ Kozlovice 

 Pavel Ježík MČ Dluhonice 

omluven Radomil Lepič MČ Újezdec  

 Bohumír Střelec MČ Čekyně 

 Petr Laga MČ Henčlov 

 Libor Slováček MČ Lýsky 

nepřítomen Josef Venský MČ Popovice 

omluven Tomáš Přikryl MČ Vinary 

 Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

omluven Kamil Šromota MČ Penčice 

Omluveni:  

Hosté: Pavel Košutek, náměstek 

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. Osazení stávající křižovatky světelnou signalizací (MV Lověšice) 

4. Parkování v ulici Mírová (MV Lověšice) 

5. Žádost o zřízení multifunkčního hřiště (MV Lověšice) 

6. Vážení nákladních aut v Kozlovicích v ul. Grymovská 
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7. Lesopark (MV Lověšice), rekonstrukce alejí ve správě SSOK navazující na místní 

části 

8. Různé, podněty, náměty 

9. Závěr 

 

Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

 

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

usnášeníschopný. Předseda přivítal hosta, kterým byl:   

Pavel Košutek, náměstek 

 

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

 

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

k vyjádření připomínek. Nikdo neměl žádný doplňující nebo pozměňující návrh.  

 

Proběhlo hlasování o návrhu programu, tak jak byl předložen 

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

 

 

3. Osazení stávající křižovatky světelnou signalizací (MV Lověšice) 

 

Předseda uvedl situaci a informoval o jednání, které s E. Hrutkaiovou absolvoval. Jedná se o 

státní komunikaci - stát argumentuje tím, že realizací dálnice dojde ke snížení provozu o 20%. 

Dle jeho názoru křižovatka i tak bude nebezpečná a řidiči nebudou dodržovat rychlost… 

Jednal proto také na dopravním inspektorátu s nadporučíkem Schenkem, který doporučuje 

zavedení certifikovaného nebo necertifikovaného měření, které by zaznamenávalo typ, 

rychlost, SPZ, byla by k dispozici statistická data, grafy atd., na základě kterých by bylo 

možné vyvíjet tlak na změnu. Ideální by byla okružní křižovatka. Cílem není pokutovat řidiče, 

ale zlepšit bezpečnost. Certifikovaný systém stojí cca 3,5 mil. Kč, necertifikovaný lze pořídit 

v hodnotě zhruba 0,5 – 0,6 mil. Kč. Jsou to nepřenosná, stacionární zařízení. K realizaci 

takových zařízení by policie neměla připomínek.   

L. Slováček – byl by pro, aby se zakoupil certifikovaný systém (návratnost), uvedl příklady 

výběru pokut na základě zavedení takových zařízení.  

B. Střelec – se dotázal, kdo by měl zařízení financovat - město na krajské komunikaci? Proč 

tedy není zařazeno v ITI, v rámci ITI jsou podporovány prvky bezpečnosti. Sdělil, že on již 10 

let bezúspěšně žádá, aby se v Čekyni udělal přechod za cca 1 mil. Kč. Jaký je tedy systém 

v rozhodování? Požadavků na bezpečnost je již řada, podle jakého systému se rozhodne, co je 

důležitější, zda přechod v Čekyni, vážení v Kozlovicích, radar v Lověšicích… 

Předseda uvedl, že místní části jsou na okraji města a jsou tam silně frekventovaná kolizní 

místa. Lověšice, Kozlovice a Lýsky jsou dopravně nejkoliznější místa, budeme se tím nyní 

zabývat. Ostatní místní výbory nepředložily žádný návrh.  

J. Draška uvedl, že nelze srovnat frekvenci v Lověšicích (ul. Hulínská) a na komunikaci v 

Čekyni, a to ani z pohledu bezpečnostní situace. Diskuse k problematice, zkušenosti 

z místních částí (Lýsky). L. Slováček navrhuje, aby peníze, které se po zavedení systému 

vyberou na pokutách, následně zůstaly k přerozdělení místním částem na realizaci 

bezpečnostních prvků v dopravě. Předseda uvedl, že by chtěl, aby tuto záležitost projednali 



3 

 

v místních částech, za měsíc se k tomu vrátí. Návrh bude projednán s náměstkem Košutkem a 

předložen do orgánů města (případně pořízení měření i pro Lýsky). B. Střelec podpoří 

výhradně pořízení certifikovaného radaru a pokutování. P. Košutek doplnil, že o okružní 

křižovatce si dopisoval s ŘSD – jsou to pro ně neúčelně vynaložené prostředky. Měření ano, 

s tím souhlasí, ale pouze za podmínky sankcionování. Předseda ukončil diskusi, shrnul, že 

z diskuse vyplynulo, že by se tedy měl pořídit certifikovaná zařízení, na základě kterých by 

bylo možno vybírat pokuty a navrhl následující návrh na usnesení. 

 

Přítomno 9 členů s právem hlasovat 

 

Usnesení VMČ/25/39/2017 

 

VMČ podporuje pořízení certifikovaných zařízení v místních částech Lověšice, 

Kozlovice, Lýsky.   

 

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

 

 

4. Parkování v ulici Mírová 

 

Předseda uvedl, že Lověšice mají několik požadavků, při rekonstrukci ulice Mírová (krajská) 

se zapomnělo na parkování. S předsedkyní místního výboru E. Hrutkaiovou se dohodli, že 

parkování bude odsunuto, nejprve se bude řešit komunikace U parku (tam je projekt i stavební 

povolení, projektovaná cena 4,3 mil. Kč, 1/3 ceny by byla uhrazena z rozpočtu místního 

výboru) a křižovatka Hulínská. Předseda uvedl, že by chtěl nechat hlasovat o podpoře akce 

komunikace U parku s tím, aby se dle požadavku MČ Lověšice dostala tato akce do plánu 

investic na rok 2018. D. Svobodová uvedla, že platnost stavebního povolení je několikrát 

prodlužována, komunikace je ve špatném stavu a místní výbor má odložené finanční 

prostředky z peněz na hlavu jako finanční podíl na rekonstrukci uvedené komunikace.  

V této souvislosti B. Střelec opět vystoupil s tím, že by se měl nastavit systém, jakým 

způsobem se budou peníze na investice (mimo peníze „na hlavu“) rozdělovat. Měli by si říct, 

jak chtějí financovat místní části. Předseda hovořil o způsobu financování „na hlavu“, o 

přípravě cyklostezek, kanalizace… Co se týče Čekyně, je třeba počkat, až se bude realizovat 

kanalizace. L. Slováček se přiklonil k názoru B. Střelce, že peníze „na hlavu“ na správu 

majetku nestačí. Diskuse k financování investic v místních částech i ve městě.   

Předseda ukončil diskusi a navrhl následující návrh na usnesení. 

 

Přítomno 9 členů s právem hlasovat 

 

Usnesení VMČ/25/40/2017 

 

VMČ doporučuje ZM Přerova: 

schválit realizaci komunikace U parku v Lověšicích dle platné projektové dokumentace 

a stavebního povolení v roce 2018 za podmínky, že 1/3 nákladů bude hrazena 

z finančních prostředků vyčleněných pro místní část Lověšice (peníze „na hlavu“). 

 

Hlasování Pro 8, Proti 0 Zdrželo se 1 – návrh byl přijat 
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5. Žádost o zřízení multifunkčního hřiště (MV Lověšice) 

 

Předseda sdělil, že s předsedkyní místního výboru E. Hrutkaiovou se dohodli, že v současné 

době nebude tento požadavek projednáván, odloženo.  

 

 

6. Vážení nákladních aut v Kozlovicích v ul. Grymovská. 

 

Předseda uvedl tento bod programu s tím, že o problémech s přetěžováním nákladními auty, 

které nedodržují omezení pro tonáž značkou a nedodržováním rychlosti na této krajské 

komunikaci (ulice Grymovská) se ví mnoho let, zatím nikdo nepřišel s účinným řešením 

těchto problémů. Sám toto řeší se zástupci  osadního výboru déle než rok. Je to frekventovaná 

ulice, dopravní značení omezuje vjezd automobilů nad 12,5 tun, které však často není 

dodržováno (přeprava řepy, kameniva, štěrku, písku…). V Kozlovicích je navíc problém i 

v tom, že domy jsou tam až „v cestě“ nebo od cesty odděleny jen chodníkem. Snažili se najít 

řešení a došli k závěru, že jediný způsob je vážení vozidel. Vysvětlil, jak takové vážení 

funguje (do 30 tun), je na ně také navázáno pokutování. Doplnil, že by tam měl být zaveden 

systém měřící jak rychlost, tak hmotnost, vysvětlil, co by měl systém hlídat v souvislosti 

s těžkou nákladní dopravou. Vážení je nepřetržitý, bezobslužný, stacionární systém. Pokud by 

byl pořízen mobilní systém – je třeba zajistit podmínky, včetně 6-ti členné obsluhy. Proto by 

měl být realizován systém stacionární, certifikovaný. Levnější systém lze pořídit v hodnotě 

cca 2 mil., dražší za cca 4 mil. Příště pozve zástupce firmy, který bude schopen zodpovědět 

položené otázky.  

Na základě poznámky, že by bylo vhodné tento záměr odsouhlasit co nejrychleji, doplnil 

předseda, že bude tuto věc projednávat také v jiných výborech (VPRID) a v zastupitelských 

klubech. Je třeba také prověřit, zda jsou k tomu nějaké dotační tituly.  

J. Čechová doplnila, že kraj chce tuto komunikaci údajně opravovat, chtěla by zjistit, v jakém 

stádiu je příprava investice. A zda by váha připadala v úvahu až do nové komunikace. P. 

Košutek sdělil, že je zpracována dokumentace pro stavební řízení. Předseda uvedl, že váhu by 

bylo možné instalovat i do stávající komunikace. Na dotaz k chodníkům P. Košutek 

informoval, že město je spoluzadavatelem investice – a to právě na chodníky a  veřejné 

osvětlení, což bude také spolufinancovat. Předseda apeloval, aby se hlídala již v průběhu 

zpracování projektová dokumentace k chodníkům a vjezdům, aby se předešlo poškozování 

stavbou nedotčeného majetku a aby tato ochrana byla uvedena ve stavebním povolení.    

Diskuse, zda by tyto bezpečnostní dopravní záležitosti neměly být řešeny koncepčně 

prostřednictvím odborných útvarů magistrátu. Dále zaznělo, že ve výboru PRID se zástupci 

AŽD vyjádřili také k problematice stavu světelných signalizací ve městě. B. Střelec uvedl, že 

se zde řeší něco, co by měl řešit stát, státní policie, státní orgány… V další diskusi se hovořilo 

o tom, že je třeba hledat dotační tituly, že by se mělo více sankcionovat, mluvilo se i o výši 

rozpočtu v souvislosti s dopravními stavbami, byl uveden i pozitivní příklad (omezení tonáže 

v Prostějovské ulici). Diskutovalo se o možnostech zlepšení stavu. Předseda uvedl, že i přes 

mnohé požadavky osadního výboru na orgány kraje, obce i policii se žádné účinné řešení 

nenašlo, zatím se jeví jako jediné schůdné řešení měřící systém, na základě, kterého můžeme 

řidiče i dopravce pokutovat a důsledně tak vyžadovat dodržování dopravních předpisů.  
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7. Lesopark (MV Lověšice), rekonstrukce alejí ve správě SSOK navazující na 

místní části 

 

Předseda připomněl, že na minulé schůzi zazněl z úst D. Svobodové dotaz, jak to vypadá 

s návrhem na vytvoření lesoparku v Lověšicích.  

Informace od S. Doupalové, která uvedla: „výsadba lesoparku na pozemku p.č. 450/1: 

Uvedený pozemek je zapsaný jako zahrada, je oplocený, jsou zde vysazeny ovocné dřeviny.  

Nevím, jaká je představa členů MČ o významu lesoparku (les - ne hospodářský s chodníky a 

zařízením pro rekreaci obyvatel). Nemám představu, že by zde - mimo obec v polích chodili 

lidé na procházky. Pozemek je úzký a sousedí se zahradou s chatou. Doporučuje zde vysadit 

ovocné dřeviny - vysokokmeny původních odrůd, aby zde vznikl sad.“ Předseda navrhuje, aby 

si to projednali v místním výboru a doporučuje návrh S. Doupalové přijmout.  

Dále předseda uvedl, že i ostatní by mohli využít možností vysazovat stromy na nevyužitých 

pozemcích města Přerova, tam, kde to umožňuje územní plán. B. Střelec se dotázal, jak je to 

s financováním – chtěl by vědět, jak mohou řešit náhradní výsadbu. Závěr: zjistit, z jakých 

prostředků je možno zaplatit sazenice stromků, výsadbu by si mohli udělat brigádně. 

Dále se dotázat, kde jsou a za jakou cenu možné získat původní odrůdy ovocných 

stromů. 

L. Slováček připomněl, že bylo loni odpovězeno, že jsou peníze na náhradní výsadbu, ale 

nikoliv na novou výsadbu. Zahájit by se mělo z náhradní výsadby z roku 2013. Návrhy výbor 

zpracoval zhruba před rokem a trvá na svém požadavku. Dále předseda sdělil, že kontaktoval 

SSOK – mají na starost výsadbu kolem dopravních komunikací, jsou ochotni pomoci 

s rekonstrukcí alejí ovocných stromů okolo nich, zejména těch, které jsou v havarijním stavu. 

Seznam komunikací s požadavky na dřeviny z jednotlivých místních částí projedná a zajistí 

konkrétní možnosti na: Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih, Kostelecká 

55, 796 56 Prostějov. Vše poslat na email: sujih@ssok.cz, tel. ústředna:582 406 000. 

 

V této souvislosti vystoupil P. Ježík – měl by být tlak na SSOK, aby převzali komunikace 

Dluhonice - Rokytnice, která by měla být logicky krajská. Stav je nedořešený. 

8. Různé, podněty, náměty 

 P. Laga – vrátil se k informaci, že MV Henčlov se finančně nespolupodílí na 

komunikaci. Neví, kde se vzala, jsou připraveni ke spolufinancování, jakmile se 

chodník bude realizovat (není zatím ani projekt).  

 D. Svobodová – potvrdila, že se s E. Hrutkaiovou dohodli, že se všechny aktivity, 

kromě již vysoutěženého chodníku, stopnou (podařilo se jim vysoutěžit cenu 

výrazně nižší než předpokládanou). 

 J. Draška – k náhradní výsadbě uvedl, že jako základní zdroj by měla být náhradní 

výsadba stanovená odborem STAV. Investoři mají povinnosti realizovat ji včetně 

následné údržby. 

 Změna termínu další schůze výboru – schůze se nebude konat 1. 6. ale až 15. 6.  

 Zástupcům výborů byly předány mapy, ti kteří se dnešního jednání neúčastnili, 

mají na Kanceláři primátora připraveny k vyzvednutí mapy (studie 

proveditelnosti sítě cyklistických komunikací propojující místní části 

s Přerovem). 

 P. Ježík, Dluhonice – dotaz, jaké by byly možnosti, kdyby se rozhodli, že by si 

některé  zdevastované chodníky předláždili sami. B. Střelec sdělil, že pokud se 

dlažba 30 na 30 nahradí zámkovou dlažbou, stavební úřad požaduje stavební 

povolení. Předseda uvedl, že tohle již řešili a měl se postup prověřit na kraji. 

Předseda si vyžádá tohle stanovisko z kraje. Diskuse z níž vyplynulo, že všude 

jinde se předláždění realizuje bez stavebního povolení. 
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 B. Střelec – v návaznosti na přijaté usnesení se znovu dotázal, jaký je systém 

realizace oprav chodníků. Již nic pro Čekyni nežádá a řeší ze svých prostředků 

„na hlavu“. Předseda sdělil, že se nejedná o systém, ale o vzájemnou podporu 

místních částí při realizaci větších investic, na které místní část sama nedosáhne a 

přispěje si na ni. V této souvislosti se P. Ježík vyjádřil, že si taky zaplatili projekt,  

nyní potřebují realizovat a neví, v jakém stádiu je nyní příprava (řeší zřejmě A. 

Salaba).  

 Společnost Grafton požádala o kontakty na místní rozhlas v místních částech – 

po projednání bylo rozhodnuto kontakty neposkytnout. 

 Předseda – materiály, které chtějí projednat ve výboru zasílat s předstihem (3 

týdny).   

 Zápisy z jednání výboru posílat, nikola.skurkova@prerov.eu, vyvěšují se na web.  
 

 

9. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Výboru. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Radek Pospíšilík 
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