
Zápis z 1. jednání Místního výboru Přerov Újezdec ze dne 11.3.2019 

 

Místo jednání: úřadovna MČ Újezdec 

Přítomni: Radomil Lepič – předseda 

 Břetislav Vystavěl 

 Marek Hanzlík 

 Bc. Jitka Stoklásková 

 Bc. Kristýna Čechová 

Omluveni:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Předání jmenovacích dekretů 

2. Rozpočet na rok 2019 

3. Blahopřání jubilantům – balíčky 

4. Oprava komunikace ul. Hlavní 

5. Kácení jaro 2019 

6. Seče 2019 

7. Akce na rok 2019 – hluková vyhláška 

8. Různé: 
Návrhy občanů 
Přemnožení potkanů 
Mokřad – zákazové cedule pro venčení psů 

9. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

10. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

11. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 

Předseda MV předal členům MV jmenovací dekrety. 

Bod 2 

Předseda MV seznámil členy MV s návrhem rozpočtu na rok 2019 pro MČ Újezdec. 

Žádáme město Přerov o zaslání přehledu skutečných zůstatků jednotlivých kapitol rozpočtu 

z roku 2018. 

Bod 3 

Předávání balíčků jubilantům (80, 85, 90, 95) bude zajišťovat Bc. Jitka Stoklásková a Bc. 

Kristýna Čechová. Žádáme město o vydání průkazek a proškolení (GDPR). Seznámení MV 

předsedou 



Bod 4 

V roce 2019 bude provedena oprava komunikace ul. Hlavní, odfrézování a položení asfaltu. 

Seznámení MV předsedou 

Bod 5 

V roce 2018 žádal MV o povolení kácení vybraných stromů: seznámení MV předsedou 

 suchý smrk na p. č. 602/1 - odstranění bylo zajištěno TSMPr; 

 douglaska na p. č. 8/1 – povolení bude projednáno na komisi pro ŽP MMPr, kácení by 

mohlo být provedeno do konce března 2019;  

 ovocný strom (třešeň) na p. č. 885/1 – kácení proběhne dne 23.3.2019; 

 náletové dřeviny na p. č. 1061 a 1062 (kolem Svodnice) – kácení musí být projednáno 

dle správního řádu; 

 ořez lip okolo poldru – zajistí TSMPr. 

 

Bod 6  

Mapy sečení – do 18.3.2019 se zasílají požadavky na změny, bude žádáno o změnu 

vybraných ploch a počtu sečí.  

Žádáme TSMPr o zaslání přehledu termínů sečí. 

Bod 7 

Předseda MV seznámil členy MV s návrhem plánovaných akcí v roce 2019, které budou 

ukončeny po 22 hodině, na zařazení do hlukové vyhlášky k vymezení doby nočního klidu. 

Jedná se o tyto akce: Pálení čarodějnic, Hodová zábava, 115 let SDH Újezdec, Noční cvičení 

JSDH okrsku/červencová noc, Konec léta s hasiči. 

Bod 8  Různé   

Návrhy občanů 

Návrh navýšení počtu trvalého rozmístění kontejnerů na biologický odpad, min. o 1 

kontejner. Žádáme o stanovisko MMPr a TSMPr. 

Návrh na řešení zlepšení ovzduší v MČ přechodem na moderní topení. Žádáme o stanovisko 

MMPr, jak by se dalo legislativně řešit. 

Návrh na rozmístění papírových sáčků pro sběr psích exkrementů. Žádáme o stanovisko 

MMPr.  

Řešení zablácené asfaltové cesty na ul. Spojovací – stavba není dokončena, bude proveden 

zásyp asfaltovým recyklátem, dotčení obyvatelé (vyjma jednoho případu) se rovněž zavázali 

k vydláždění, příp. jinému řešení situace před jejich domy). Bude dokončeno při příznivém 

počasí do 15.5.2019. Seznámení MV předsedou 



Řešení zanesených kanalizačních košů. Žádáme o provedení kontroly vpusti a vyčištění 

kanalizačních košů. 

IOP 09 + notebook 

Žádáme o připojení k internetové síti prostřednictvím umístěného bodu (projekt IOP 09) 

v místě úřadovny, současně žádáme o zprovoznění wi-fi v budově úřadovny a zapůjčení 

notebooku pro účely efektivního fungování a řízení MV, a to nejen na pravidelných 

zasedáních MV. 

Změna evidovaných věcí v majetku města 

Žádáme o změnu místa uložení evidovaných věcí v budově úřadovny (židle a stoly). Přesný 

seznam bude zaslán příslušnému odboru 

Přemnožení potkanů  

Žádáme o provedení deratizace v dešťové kanalizaci, zejm. v ul. Hlavní, U Studýnky a v ul. 

Široká. 

Mokřad – zákazové cedule pro venčení psů 

Žádáme o stanovisko MMPr ve věci umístění zákazových cedulí u poldru „Vstup psům 

povolen pouze na vodítku a s náhubkem“ a dále „Zákaz koupání psů“. 

Přivolání Městské policie Přerov 

V MČ dochází k častému vandalismu, osoby byly identifikovány a informace předány MP, 

jedná se o nezletilé osoby často i v podnapilém stavu. Žádáme MP o součinnost a provádění 

častějších kontrol. 

Žádosti o uzavření smluv o právu provést stavbu 

MMPr zaslal dne 28.1.2019 MV přehled projednaných a odsouhlasených žádostí  o uzavření 

smluv o právu provést stavbu na území MČ Újezdec. MV vzal tyto žádosti na vědomí. Jedná 

se o žádosti: 

 P.Š. a A.V. stavba na pozemku p. č. 1259; 

 E. a R.P. stavba na pozemku p. č. 1259; 

 I.H. stavba na pozemku p. č. 885/1. 

 

Bod 9   Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/1/2019 Návrh navýšení počtu trvalého 
rozmístění kontejnerů na biologický 
odpad, min. o 1 kontejner. Žádáme o 
stanovisko MMPr a TSMPr. 

 

30.4.2019 



2/1/2019 Žádáme TSMPr o zaslání přehledu 
termínů sečí. 
 

30.4.2019 
 

3/1/2019 Návrh na řešení zlepšení ovzduší v MČ 
přechodem na moderní topení. Žádáme 
o stanovisko MMPr, jak by se dalo 
legislativně řešit. 
 

30.7.2019 
 

4/1/2019 Návrh na rozmístění papírových sáčků 
pro sběr psích exkrementů. Žádáme o 
stanovisko MMPr.  
 

30.4.2019 
 

5/1/2019 Řešení zanesených kanalizačních košů. 
Žádáme o provedení kontroly vpusti a 
vyčištění kanalizačních košů. 
 
 

30.4.2019 
 

6/1/2019 IOP 09 + notebook 
Žádáme o připojení k internetové síti 
prostřednictvím umístěného bodu 
(projekt IOP 09) v místě úřadovny, 
současně žádáme o zprovoznění wi-fi 
v budově úřadovny a zapůjčení 
notebooku pro účely efektivního 
fungování a řízení MV, a to nejen na 
pravidelných zasedáních MV. 
 
 

30.5.2019 
 
 

7/1/2019 Přemnožení potkanů  
Žádáme o provedení deratizace 
v dešťové kanalizaci, zejm. v ul. Hlavní, U 
Studýnky a v ul. Široká. 
 

30.4.2019 
 

8/1/2019 Mokřad – zákazové cedule pro venčení 
psů 
Žádáme o stanovisko MMPr ve věci 
umístění zákazových cedulí u poldru 
„Vstup psům povolen pouze na vodítku a 
s náhubkem“ a dále „Zákaz koupání psů“. 
Přivolání Městské policie Přerov 
 

30.5.2019 
 
 

9/1/2019 V MČ dochází k častému vandalismu, 
osoby byly identifikovány a informace 
předány MP, jedná se o nezletilé osoby 
často i v podnapilém stavu. Žádáme MP 
o součinnost a provádění častějších 
kontrol. 

Co nejdříve a 
dlouhodobě 



Bod 10   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

   

 

Bod 11   Závěr 

Schůze MV budou pořádány pravidelně vždy poslední pondělí v měsíci od 18 hodin. 

Následující jednání MV se koná 25.3.2019 od 18 hodin. 

Další termíny schůzí jsou každé poslední pondělí v měsíci (mimo výjimky) : 25.3.2019, 

29.4.2019, 27.5.2019, 24.6.2019, 29.7.2019, 26.8.2019, 30.9.2019, 21.10.2019, 25.11.2019, 

16.12.2019 

 

Zapsal:  Bc. Kristýna Čechová 

Ověřil: 

 Radomil Lepič, předseda MV Újezdec     Dne 11.3.2019                                                    

 

 

 

Podpis: 

 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy: 


