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Zápis č. 4 z jednání  Místního výboru Přerov VI-Újezdec ze dne 27.5.2019 

Místo jednání: úřadovna MČ Újezdec 

Přítomni: Radomil Lepič – předseda 

 Břetislav Vystavěl 

 Marek Hanzlík 

 Bc. Kristýna Štolfa 

Omluven: Bc. Jitka Stoklásková 

Hosté: ---- 

 

Program jednání:  

1. Zahájení a kontrola usnášení se 
Kontrola plnění úkolů 

2. Vyjádření k žádosti o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na 
pozemcích p. č. 135/1, p. č. 321 a p.č. 885/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

3. Oprava komunikace ul. Hlavní 

4. Schůze výboru pro místní části  

5. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

6. 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 4 z 5 členů MV. 

Kontrola plnění úkolů 

Ze zápisu č. 1 

1/1/2019  Návrh navýšení počtu trvalého rozmístění kontejnerů na biologický odpad, min. o 

1 kontejner. Žádáme o stanovisko MMPr a TSMPr. 30.7.2019            ZODPOVĚZENO 

2/1/2019  Žádáme TSMPr o zaslání přehledu termínů sečí. 30.4.2019           ZODPOVĚZENO 

3/1/2019  Návrh na řešení zlepšení ovzduší v MČ přechodem na moderní topení. Žádáme o 

stanovisko MMPr, jak by se dalo legislativně řešit. 30.4.2019            ZODPOVĚZENO  

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

stanovisko MMPr. 30.4.2019                     ZODPOVĚZENO 

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

vyčištění kanalizačních košů. 30.5.2019                                                                     ZODPOVĚZENO 

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 
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budově úřadovny a zapůjčení notebooku pro účely efektivního fungování a řízení MV, a to 

nejen na pravidelných zasedáních MV. 30.4.2019                                                               V ŘEŠENÍ 

7/1/2019  Žádáme o provedení deratizace v dešťové kanalizaci, zejm. v ul. Hlavní, U 

Studýnky a v ul. Široká. 30.5.2019                                                 ZODPOVĚZENO 

8/1/2019  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“.    ZODPOVĚZENO  

9/1/2019  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.            ZODPOVĚZENO 

Ze zápisu č. 2 

5/2/2019  Změna evidovaných věcí v majetku města             ZODPOVĚZENO 

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

         ZODPOVĚZENO 

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                  ZODPOVĚZENO 

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          ZODPOVĚZENO 

Ze zápisu č. 3 

1/3/2019  Umístění nového svislého dopravního značení „POZOR DĚTI“ (se signálním 

okrajem) u tréninkového hřiště a umístění zrcadla v křižovatce ul. Hlavní a Široká (u kaple).

                                  BEZ VYJÁDŘENÍ 

2/3/2019  Oprava komunikace ul. Spojovací – část u střelnice.                                  V ŘEŠENÍ 

3/3/2019  Navýšení počtu kontejnerů na plasty v  ul. Široká, Pod Dubičky a Ke Tmeni.  

                   BEZ VYJÁDŘENÍ 

4/3/2019  Návrh investiční akce - prodloužení chodníků na ul. Hlavní po zastávku ČSAD. 

                               BEZ VYJÁDŘENÍ 

5/3/2019  Návrh změny trasy MHD: Suzuki - ul. Přerovská - Újezdec, střed - Újezdec, kopec – 

Lověšice.                              BEZ VYJÁDŘENÍ 

6/3/2019  Návrh investiční akce - řešení ul. U Spojů a ul. U Montáže změnou v ulici  

jednosměrnou a vybudování nové jednosměrné cesty na ul. Hlavní vč. chodníku a doplnění 

stromořadí.                              BEZ VYJÁDŘENÍ 

7/3/2019  Oprava cesty U Spojů.                            BEZ VYJÁDŘENÍ 
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8/3/2019  Návrh na vybudování víceúčelového kulturního domu – projednání v Radě města. 

                                           BEZ VYJÁDŘENÍ 

Bod 2 

Vyjádření k žádosti o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p. č. 135/1,      

p. č. 321 a p.č. 885/1 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

MV není schopen posoudit danou žádost z odborného hlediska, vydává neutrální stanovisko. 

Bod 3 

Oprava komunikace ul. Hlavní 

MV s návrhem odboru MAJ a převodem financí souhlasí. 

Bod 4 

Schůze výboru pro místní části 

Předseda MV informoval členy MV o průběhu jednání.  

Informace týkající se možnosti čerpání dotace na pořízení nádob pro obyvatelstvo na 

separovaný odpad pro MČ a části města s rodinnou zástavbou (popelnice 120 l na plast a 

papír), možnost jejich svozu, vyjádření MČ ke stávajícímu systému svozu separovaných 

odpadů – MV s návrhem souhlasí. 

Bod 5  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

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.  
 

Odbor ICT/KP 
 
       
 
 
    V ŘEŠENÍ 

1/3/2019 Umístění nového svislého dopravního značení „POZOR 
DĚTI“ (se signálním okrajem) u tréninkového hřiště a 
umístění zrcadla v křižovatce ul. Hlavní a Široká (u kaple). 
 

Odbor MAJ 

2/3/2019 Oprava komunikace ul. Spojovací – část u střelnice. Odbor MAJ 
     
   V ŘEŠENÍ 

3/3/2019 Navýšení počtu kontejnerů na plasty v  ul. Široká, Pod 
Dubičky a Ke Tmeni.  
 

Odbor 
MAJ/TSMPr 
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4/3/2019 Návrh investiční akce - prodloužení chodníků na ul. Hlavní 
po zastávku ČSAD. 
Chodník na Hlavní ulici z Újezdce do Přerova, který nikam 
nevede, navrhujeme prodloužit až po autobusovou 
zástavku u ČSAD včetně osvětlení. Velké nebezpečí chůze k 
zastávce po hlavní silnici Přerov - Horní Moštěnice. 

Odbor MAJ 

5/3/2019 Návrh změny trasy MHD: Suzuki - ul. Přerovská - Újezdec, 
střed - Újezdec, kopec – Lověšice. 
Změnit trasu místního autobusu (třeba jen sudé nebo liché 
hodiny) na okružní. To je,  autobus odbočí  u  SUZUKI na 
Přerovskou ulicí, dále  na točnu a bude pokračovat po 
staré trase do Lověšic. V této souvislosti navrhujeme zřídit 
další dvě zástavky pouze na znamení (jak je obvyklé ve 
světě), pochopitelně bez zbytečných drahých prosklených 
čekáren,  a to na rozcestí Přerovské ulice a Zahrádky. 
Druhou zástavku u Depa pošty, pro zaměstnance a 
obyvatele nové zástavby. 
 

Odbor ESŽ, 
odd. DS 

6/3/2019 Návrh investiční akce - řešení ul. U Spojů a ul. U Montáže 
změnou v ulici  jednosměrnou a vybudování nové 
jednosměrné cesty na ul. Hlavní vč. chodníku a doplnění 
stromořadí. 
Nevhodnou ulici  U spojů bez chodníků  pro příjezd do 
nové lokality zařadit do investičních akcí na vybudování 
nové cesty a to tak, že původní cesta bude jednosměrná 
do ulice U Montáže  a na náhradní cestě vybudovat novou 
cestu jednosměrně na Hlavní ulici včetně pro bezpečnost 
důležitého chodníku. Mezi "jednosměrky" ponechat a 
doplnit stromořadí, tímto vznikne přepychový příjezd do 
nově navrhovaného sídliště pro budoucí generace. 
 

Odbor MAJ 

7/3/2019 Oprava cesty U Spojů.  
Okamžitě nechat opravit cestu ulici U spojů zničenou auty 
nové zástavby (praskliny větší jak 2 cm), kvůli bezpečnosti 
jízdy na kolech a pro maminky s kočárky. 
 

Odbor MAJ 

8/3/2019 Návrh na vybudování víceúčelového kulturního domu – 
projednání v Radě města. 
- Požádat Magistrát města Přerova o projednání v radě 
města o zařazení návrhu vybudování víceúčelového 
kulturního domu v Újezdci, kde by se mohly odehrávat 
důležité sportovní, společenské a jiné akce. Nepodáním a 
neschválením tohoto návrhu budeme dlužit dalším 
generacím tuto důležitou stavbu, která naší generaci chybí 
již 30 let. 
 

Odbor 
KP/Odbor MAJ 
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Bod 6 Závěr 

Následující jednání MV se koná 24.6.2019. 

Zapsal:  Bc. Kristýna Štolfa 

Radomil Lepič, předseda MV Újezdec               Dne 27.5.2019                                                    

Ověřil: 

 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy:   0 


