
Zápis z 2. jednání místního výboru místní části Lýsky ze dne 21. 3. 2019 
  

Místo konání: Úřadovna m.č. Lýsky – U Silnice 44/18, Přerov IX, 75124 

Přítomni: Předseda – MUDr. Libor Slováček 

 Jiří Odstrčil 

 Vladimír Skopal 

  

  

Omluveni: Vendula Hluzínová 

 Matěj Slováček 

Hosté:  

  

 
 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Seznámení členů výboru m.č. Lýsky s informacemi vyplývajícími  
z 1. schůze Výboru pro místní části 

3. Úprava jízdního řádu MHD při zajíždění autobusu do Lýsek 

4. Harmonogram schůzí VMČ Lýsky 

5. Různé 

6 Úkoly pro členy místního výboru 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8.  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

9.  Závěr  
 

 
Bod 1  Je přítomna nadpoloviční většina členů, VMČ Lýsky je usnášeníschopný. 
 
Bod 2  Všichni členové byli seznámeni písemně předem – viz příloha č. 1. P. Odstrčil se ptal 
na výši sumy na paragonu, která by měla být uvedena předem v zápise. P. Slováček: hranici 
by viděl kolem částky 2 tis. Kč.  
 
Bod 3  Rozproudila se diskuze, ze které vyplývá názor, že jakákoliv forma zastavování 
autobusu MHD za podjezdem, byť by to bylo „na znamení“ popírá jeden ze zásadních 
důvodů k přemístění zastávky MHD do intravilánu Lýsek, tedy bezpečnost občanů 
docházejících na- a ze- zastávky. Dalším problémem je, že několik  spojů má ve Vinarech cca 
20 min. Pauzu, což by pro občany Lýsek znamenalo jednak prodloužení času k dojezdu 
autobusem do Přerova o oněch cca 20 minut a druha zásadní nepohodlí, kdy by v době 
dodržování této pauzy ve Vinarech byli nuceni z autobusu vystupovat.  
VMČ Lýsky tedy požaduje následující: Aby plán odpočinkových pauz řidičů linek č. 102 a č. 
112 byl nikoliv ve Vinarech, ale u Přerovských Strojíren či na autobusovém stanovišti v 
případě linky 102 a v Lověšicích v případě linky 112. Autobus by tedy vždy při jízdě z Popovic 
zajížděl do Lýsek, následně do Vinar a odsud by plynule pokračoval do Popovic ve směru na 
Přerov.  Ve směru z Vinar by zastavení „na znamení“ fungovalo tak, že by při této signalizaci 



cestujícími autobus zajel do Lýsek i ve směru Vinary-Přerov. S ohledem na naprostou 
vyjímečnost takových případů toto nepovažujeme za komplikaci. 
 
Bod 4  Harmonogram schůzí je možno vytvořit libovolně. Padl tedy návrh, aby schůze VMČ 
Lýsky byla 1x měsíčně s více než 2 týdenním předstihem před schůzí Výboru pro místní části. 
Preferovaným dnem je úterý.  Schůze budou většinou probíhat u paní Hluzínové od 20:30 (s 
ohledem na její rodinnou situaci). V odůvodněných případech pak v úřadovně s časem 
určeným ad hoc. 
Termíny jsou tedy následující: 16.4., 6.5., 18.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10., 5.11., 3.12.2019.  
 
Bod 5  Různé 

 vyjímky z městské „hlukové vyhlášky“ - hlučné akce v m.č. Lýsky: 
             Vítání léta 29.6.2019 do 2:00 a Loučení s létem 31.8.2019 do 2:00 

 Lýsky se zúčastní akce „Ukliďme Česko“. Sraz účastníků 6.4.2019 v 9:00 na Trávníku. 
p. Slováček zajistí pytle od TS, vyhlásí akci rozhlasem, na fb ve skupině Lýsky, 
plakátem do vývěsky 

 p. Slováček se nemůže zúčastnit schůze Výboru pro místní části 23.5.2019. Výhledově 
by mohl zastoupit p. Skopal. Bude vědět, zda je to reálné, cca 14 dní předem.  

 p. Slováček bude informovat paní Kašíkovou z Odboru majetku o stavu pétanguového 
hřiště – povrch se propadá. Je nutno reklamovat a žádat nápravu od dodávající firmy. 
V rámci téhož požadujeme nahradit jeden keř, který na jaře nevyrašil. 

 p. Slováček bude informovat paní Kašíkovou o konstrukční vadě laviček na hřišti 
úřadovny m.č. Lýsky. Do nohou zatéká a jsou roztrhány mrazem. Olupuje se lak na 
kovových částech. 

 TS požadují přemístění houpačky a jedné z laviček v areálu hřiště úřadovny. VMČ 
Lýsky souhlasí. Bližší domluva by měla proběhnout mezi TS a Odborem majetku s 
ohledem na bezpečnostní požadavky umísťování herních prvků, což VMČ nemá k 
dispozici. 

 p. Odstrčil zpřístupní budovu úřadovny 22.3.2019 pro anketu „Senioři řeknětě nám“ 

 p. Odstrčil podloží nohy dřevěné lavičky pod nově vysazenou lípou v zahradě 
úřadovny 

 p. Slováček ověří u Ing. Zlámala, zda je již Odbor majetku informován o havarijním 
             stavu zídky hřiště úřadovny  

 akce „Setkání důchodců“ - p. Slováček navrhne termín 
 
 
Bod 6  Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/3/2019 Zpřístupnění úřadovny 

 
Z: p. Odstrčil 
T: 22.3. 

 
2/3/2019 
 

Zajištění akce „Ukliďme Česko“ v Lýskách Z: předseda 
T: do termínu akce 

 



3/3/2019 
 

Ověření, zda je Odbor majetku informován o stavu zídky 
areálu hřiště úřadovny 

Z: předseda 
T: neprodleně 

4/3/2019 Nahlášení ev. Zástupce na schůzi Výboru pro m.č. 
23.5.2016 
 

Z: předseda 
T: do 10.5.2019 
 

5/3/2019 
 

Termín akce „Setkání důchodců v Lýskách“- předběžně 
navržen, bude ještě komunikován v rámci VMČ Lýsky. 
 

 

6/3/2019 Nahlásit termín na jarní čištění komunikací  
v Lýskách 

Z: předseda 
T: neprodleně 

 
 
 
Bod 7  Žádosti a podněty směrované k MMPr 
 

Pořadí/číslo 
jednání MVrok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín 
Plnění 

1/3/2019 - V rámci reklamace zajistit opravu – tedy dosypání 
a zhutnění pétanguového hřiště a náhradu 
uschlého keře v zahradě úřadovny 

 

2/3/2019 

 
- vykomunikovat a doladit s TS technické řešení 
přesunu houpačky a jedné z laviček na hřišti v 
zahradě úřadovny, tak aby TS mohly bez obtíží 
projíždět technikou 
 

 

3/3/2019 

 
- provést ideálně šetření na místě ke zhodnocení 
nosných konstrukcí laviček na zahradě úřadovny, 
aby se Město ev. do budoucna vyvarovalo nákupu 
laviček podobného typu 
 

 

4/3/2019 Změna plánu odpočinkových pauz řidičů linek 102 
a 112 MAD tak, aby po zprovoznění zastávky MHD 
 v intravilánu Lýsek byla tato obsluhována bez  
 následné přestávky ve Vinarech, aby se lidem z  
 Lýsek neúměrně neprodlužovala doba dojíždění 
MAD do Přerova a rovněž, aby nebyli nuceni z 
autobusů ve Vinarech vystupovat a znovu 
nastupovat. Změna koncepce zastávky „na 
znamení“ ve směru z Vinar, kdy požadujeme, aby 
i v tomto případě autobus zajížděl do intravilánu 
Lýsek. 
 

 

 



Bod 8  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
 

Pořadí/číslo 
jednání MVrok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín 
Plnění 

1.3.2019 Žádáme ZM o udělení vyjímky z „Hlukové 
vyhlášky“ na akce v Lýskách:  
Vítání léta 29.6.2019 do 2:00  
Loučení s létem 31.8.2019 do 2:00 

 

Z: D. Novotná  
T: následující 
zasedání 

 
Bod 9 Závěr   
Schůze byla ukončena. Příští schůze je stanovena na  16.4.2019 
 
Zapsal: MUDr. Libor Slováček, předseda VMČ Lýsky 
Ověřil: Vladimír Skopal, člen VMČ Lýsky 
 
Obdrží kancelář primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1: 

 Informace pro členy VMČ Lýsky za schůze Výboru pro místní části: 
 

 na kulturu v roce 2019 máme 20 100 Kč 

 22.3.2019 v 11:30 – 12:30 v úřadovně proběhne anketa "Senioři řekněte nám..." 

 

 1/2 4. - 1/2 5. náhradní výsadba dřevin. Součástí má správce zeleně za povinnost  5 

letou údržbu + v roce výsadby 8-10x zálivka á 80 l/dřevinu, obdržíme seznam předem 

 2x ročně nárok na čištění komunikací v MČ, bude po sečení, požádat si, kdy chceme 

na komunikace@tsmpr.cz, poslat jarní požadavek 

 sečení budou provádět hlavně externí firmy, VMČ dostane týden předem info. Bude-li 

nespokojenost, informovat Ing. Haluzíkovou TSMPr 

 od 1.4.2019 cyklování svozu odpadů – lichý týden komunál, sudý týden BRKO 

 6.4.2019 akce "Ukliďte Česko" – nahlásit požadavek na velké černé pytle nebo VOK 

(nejisté) na TS 

 paragony musí podepsat předseda VMČ, až následně budou proplaceny. Větší sumy 

musí být naplánovány v zápise  

 schůze Výboru pro m.č.: 23.5. v 16:00, 18.7. v 16:00, 19.9. v 16:00, 21.11. v 16:00 

 na schůzi Výboru pro místní části 23.5. se bude jednat na můj podnět o navýšení 

"příspěvku na hlavu" pro rok 2020 o 500 Kč na 1800 Kč/osobu , přičemž tato 

rozdílová suma by opět byla jako rezerva rozpočtu Výboru pro místní části, v rámci 

kterého by se dělila mezi "potřebné" 

 oficiální komunikační kanál mezi magistrátem a místním výborem je pouze oficiální 

e-mail zřízený pro místní část. 

 

2) Ostatní informace: 
 

 požadavky na aktualizaci map sečení byly odeslány, termín byl do 18.3.2019 

 vznesen dotaz na MMPr na cyklostezku Prosenice – Lýsky – Přerov 

 vznesen dotaz na MMPr stran ČOV v Lýskách 

 osobní jednání p. Slováčka s panem Kleinerem v úterý 19.3. – vznesl dotaz na 
kanalizaci a napojení Lýsek na ČOV. Dostal informaci, že tentýž dotaz na příslušné 
odbory MMPr byl vznesen již v minulém zápise ze schůze VMČ 

mailto:komunikace@tsmpr.cz

