
Zápis č 2. z jednání  Místního výboru Přerov VI-Újezdec ze dne 25.3.2019 

 

Místo jednání: úřadovna MČ Újezdec 

Přítomni: Radomil Lepič – předseda 

 Břetislav Vystavěl 

 Marek Hanzlík 

 Bc. Jitka Stoklásková 

 Bc. Kristýna Štolfa (Čechová) 

Omluven: ---- 

Hosté: ---- 

 

Program jednání:  

1. Zahájení a kontrola usnášení se 
Kontrola plnění úkolů 

2. Seznámení s jednáním VMČ č. 1 
Návrhy na doplnění zásad VMČ 

3. Blahopřání jubilantům – balíčky 

4. Oprava komunikace ul. Hlavní 

5. Kácení jaro 2019 

6. Seče 2019 

7. Akce duben 2019 

8. Různé: 
Vyjádření k žádosti ČEZ Distribuce a.s 
Návrhy členů výboru a občanů, které nebyly zahrnuty do jednání výboru 

9. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

10. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1  

Předseda Radomil Lepič přivítal členy Místního výboru Újezdec, seznámil je s programem 

jednání.  Proběhla kontrola usnášení se, přítomno 5 z 5 členů MV. 

Kontrola plnění úkolů 

Návrh navýšení počtu trvalého rozmístění kontejnerů na biologický odpad – čekáme na 

vyjádření. 

Návrh na rozmístění papírových sáčků pro sběr psích exkrementů - čekáme na vyjádření.  

Řešení zanesených kanalizačních košů (kontrola a vyčištění) - čekáme na vyjádření. 

Připojení k internetu (IOP 09), přidělení notebooku – čekáme na vyjádření.  

Změna evidovaných věcí v majetku města – žádost byla odeslána příslušnému odboru MMPr. 

 



Bod 2 

Seznámení s jednáním VMČ č. 1 

Kácení dřevin – MČ mají zasílat požadavky, kácení probíhá do 31.3.2019; ořezy jmelí atp. 

probíhají v období vegetace. 

Předseda MV seznámil členy se zápisem z 1. jednání VMČ , jednání budou probíhat 1x za 2 

měsíce (v souladu se zasedáním ZM). 

MV budou vždy dopředu informovány o sečení ploch, pro TSMPr bude sečení provádět 

externí služba.  

Návrhy na doplnění zásad VMČ 

Zásady činnosti místních výborů - připomínky a náměty zasílat nejpozději do 9.5.2019, 

materiál bude projednán na květnové schůzi VMČ. 

Bod 3 

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

Bc. Kristýna Štolfa (Čechová). Pověřené osoby musí zaslat fotografii k vyřízení průkazek, 

posléze budou proškoleny v souvislosti s dodržováním nařízení GDPR. 

MV Újezdec bude těmto jubilantům, společně s balíčkem za město Přerov, předávat i balíček 

za MČ Újezdec.  

MV Újezdec odsouhlasil zakoupení  smutečních věnců na pohřby zesnulým obyvatelům MČ 

Újezdec z fin. prostředků MČ na kulturu.  

Bod 4 

Oprava komunikace ul. Hlavní – MV obdržel kalkulaci zakázky. Žádáme o zahájení 

výběrového řízení na opravu komunikace ul. Hlavní, od kapličky po křižovatku Pod Dubičky, 

předpokládaná hodnota je stanovena na 538 051,- Kč.  

MV Újezdec žádá, aby se členem MV p. Markem Hanzlíkem bylo konzultováno sestavení 

podkladů soutěže a byl zvolen členem komise pro veřejnou zakázku. 

Usnesení – MV Újezdec se jednomyslně usnesl na opravě komunikace ul. Hlavní, zakázka 

bude hrazena z financí vyčleněných městem pro občany MČ.  

Bod 5 

V roce 2018 žádal MV o povolení kácení vybraných stromů: 

• 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 

Vyjma odstranění náletových dřevin a ořezu lip okolo poldru bylo vše splněno, dřeviny byly 

pokáceny . 

Bod 6  

Mapy sečení – požadavky na změny byly překontrolovány a předány příslušnému oddělení 

MMPr. Mezi změnami jsou mj. plochy kolem nově vzniklého poldru s mokřadem, kde 

požadujeme sečení 5x ročně. Žádáme o zařazení do mapy sečí také nově vzniklý poldr s 

mokřadem a to šikmé břehy a zbytek dna poldru (ostatní je voda). Okolí poldru dle mapy 

bylo sečeno 3x ročně, nyní žádáme o sečení všeho 5x ročně. Vznikl zde opravdu pěkný 

krajinný prvek, který je již nyní hojně navštěvován. Protože se s tímto již počítalo, bylo v 

loňském roce vypuštěno ze sečí místo na ul. Spojovací p. č. 34, a dále z tohoto důvodu 

navrhujeme snížení sečí na 2x ročně u p. č. 104 (u tréninkového hřiště). 

Bod 7 

Pálení čarodějnic 30.4.2019 – MV žádal o zařazení akce do hlukové vyhlášky, přerušení 

nočního klidu od 22:00 hod. do 02:00 hod.  

Členové MV jednomyslně schválili objednávku zajištění hudby od 18:00 hod. do 23:00 hod. 

Objednávka bude předána na Kancelář primátora MMPr.   

Bod 8  Různé 

Žádosti MMPr 

V souvislosti s náborem příslušníků Policie ČR do nově vznikajícího Oddělení hlídkové služby 

na nádraží v Přerově MV vyhoví žádosti MMPr o vyvěšení 4 ks náborových plakátů.  

Majetkoprávní oddělení odboru správy majetku řeší žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 

zastoupené M. B. o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku města - p.č. 1068 v k.ú. Újezdec u 

Přerova. V rámci připravované stavby s názvem „Přerov-Újezdec, Spojovací, p.č. 57/5, kNN“ 

dojde k umístění kabelového vedení el. energie v délce 30 m. Před projednáním záležitosti v 

orgánech města žádají MV Újezdec o vyjádření – MV nemá námitek. 

 

Návrhy občanů 

MV obdržel oznámení občana MČ o hrozbě padajících větví ze stromu na ul. Spojovací p.č. 

8/1 u stavby č.p. 300 vedle domu č.p. 17 vč. fotodokumentace. MV žádal MMPr o zajištění 

ořezu suchých větví, které při větru padají. Odd. správy ostatního majetku a komunálních 

služeb odboru správy majetku a komunálních služeb přislíbilo zajištění ořezu dřeviny 

arboristickou firmou v době vegetace, požadavek bude zahrnut do seznamu na speciální 

ořezy. 

Občan MČ požaduje pokácení 1 ks javoru a 1 ks jasanu U Studýnky na p.č. 8/1, větve dřevin 

zasahují do drátu elektrického vedení a prorůstají do dešťové kanalizace. 



Bod 9  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/2/2019 Návrh navýšení počtu trvalého 
rozmístění kontejnerů na biologický 
odpad 

Odbor MAJ/TSMPr 

2/2/2019 Návrh na rozmístění papírových sáčků 
pro sběr psích exkrementů 

KP/Odbor MAJ/VNITR 

3/2/2019 Řešení zanesených kanalizačních košů 
(kontrola a vyčištění) 

Odbor MAJ/TSMPr 

4/2/2019 Připojení k internetu (IOP 09), přidělení 
notebooku 

KP/odbor VNITR 

5/2/2019 Změna evidovaných věcí v majetku 
města 
  

Odbor MAJ 

6/2/2019 Oprava komunikace ul. Hlavní – zahájení 
výběrového řízení, jmenování člena 
komise p. Hanzlíka 

Odbor MAJ/PRI 

7/2/2019 Povolení odstranění náletových dřevin 
na p. č. 1061 a 1062 (kolem Svodnice) 

Odbor MAJ 

8/2/2019 Zajištění ořezu suchých větví stromu na 
ul. Spojovací p.č. 8/1 u stavby č.p. 300 
vedle domu č.p. 17 

Odbor MAJ 
 
 

9/2/2019 žádáme pokácení 1 ks javoru a 1 ks 
jasanu U Studýnky na p.č. 8/1, větve 
dřevin zasahují do drátu elektrického 
vedení a prorůstají do dešťové kanalizace 

Odbor MAJ 
 

 

Bod 10  Závěr 

Následující jednání MV se koná 29.4.2019. 

Zapsal:  Bc. Kristýna Štolfa 

Ověřil: 

Radomil Lepič, předseda MV Újezdec     Dne 25.3.2019                                                    

 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy:   0 


