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Zápis z 4. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 19. 9. 2019 v 16 hodin 

Datum příštího jednání: Čtvrtek 21. 11. 2019 v 16 hodin 

Místo jednání: Zasedací místnost Smetanova ulice (ve dvoře) 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Ing. Bohumír Střelec Předseda, MČ Čekyně 

omluva Bc. Petra Trlidová MČ Předmostí 

 Dana Svobodová MČ Lověšice 

 Mgr. Jolana Čechová MČ Kozlovice 

 Oldřich Boráň MČ Dluhonice 

 Radomil Lepič MČ Újezdec  

 Petr Laga MČ Henčlov 

 MUDr. Libor Slováček MČ Lýsky 

omluva Ing. Jiří Mašek MČ Popovice 

 Ing. Zdeněk Navrátil MČ Vinary 

 RNDr. Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Ludmila Štefanová MČ Penčice 

 Ing. Daniela Novotná vedoucí Kanceláře primátora 

Omluveni:  

Hosté:  

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. Vyjádření místních výborů k požadavkům magistrátu a zapracování těchto vyjádření 

do materiálů pro radu a zastupitelstvo 

4. Požadavky na opravy nemovitého majetku v místních částech – Ing. Hirschová 

5. Odsouhlasení příspěvku místním výborům tzv. na hlavu pro roky 2020-2022 
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6. Řešení stížnosti k parkování ul. Mírová,  Lověšice – reakce Magistrátu Přerov 

Smlouva – pojízdná prodejna v Lověšicích 

7. Různé 

8. Závěr 

Průběh jednání: 

1. Úvod  

Předseda jednání zahájil jednání, konstatoval, že je přítomno 11 členů s právem hlasovat, 

omluvena Bc. Petra Trlidová a Ing. Jiří Mašek. Přivítal hosty – zastupitele a předsedu komise 

pro občanské záležitosti Pavla Košutka, vedoucího odboru správy majetku a komunálních 

služeb Ing. Miloslava Dohnala, vedoucí oddělení bytové správy Ing. Petru Hirschovou. 

Upozornil, že hosté nemají hlasovací právo a že výbor je usnášeníschopný.   

 

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

Předseda oznámil program jednání, tak jak jej všichni přítomní v písemné podobě obdrželi 

spolu s pozvánkou. Uvedl, že uvolněný radní pro dopravu T. Navrátil projednal záležitost 

bodu 6 programu  s předsedkyní výboru z Lověšic s paní Hrutkaiovou a tento bod programu 

může být tedy vypuštěn. Předseda vyzval přítomné k vyjádření dalších připomínek. Vzhledem 

k tomu, že k navrhovanému programu nebylo připomínek, nechal nejprve hlasovat o 

vypuštění bodu 6 z programu (jednomyslně odsouhlaseno) a následně o upraveném návrhu 

programu: 

1. Úvod 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Vyjádření místních výborů k požadavkům magistrátu a zapracování těchto vyjádření 

do materiálů pro radu a zastupitelstvo 

4. Požadavky na opravy nemovitého majetku v místních částech – Ing. Hirschová 

5. Odsouhlasení příspěvku místním výborům tzv. na hlavu pro roky 2020-2022 

6. Smlouva – pojízdná prodejna v Lověšicích 

7. Různé 

8. Závěr 

 

Proběhlo hlasování o návrhu programu, tak jak byl předložen. 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat, program byl schválen 

 

3. Vyjádření místních výborů k požadavkům magistrátu a zapracování těchto 

vyjádření do materiálů pro radu a zastupitelstvo – Ing. Dohnal 

Toto téma bylo otevřeno při projednávání materiálů předložených do rady. Týká se to 

většinou odboru majetku, je třeba nastavit systém tak, aby se v předlohách neobjevovalo, že 

místní výbor se nevyjádřil. M. Dohnal doplnil, že v minulém volebním období byl takový 

systém, že pokud se místní výbor do 4 týdnů nevyjádřil, nemá připomínky a souhlasí. Dále 

uvedl, že někdy místní výbory dávají svá vyjádření do zápisů z jednání, co ž je nepraktické a 

požádal, aby stanovisko (nebo zápis s vyjádřením) zasílali také těm, kdo od nich stanovisko 

žádal. Po ukončení diskuse předložil předseda návrh na usnesení: 
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Přítomno 11 členů s právem hlasovat. 

 

Usnesení VMČ/4/4/2019 

VMČ odsouhlasil, že k požadavků Magistrátu města Přerova se  místní výbory vyjádří 

odpovědí na konkrétní požadavek do 30 dnů od zaslání, a pokud se nevyjádřím bude 

v materiálu do orgánu města uvedeno, že se nevyjádřili.  

 

Hlasování Pro 11  Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

Ještě po schválení tohoto usnesení pokračovala diskuse k možnosti výborů vyjadřovat se např. 

ke stavebnímu řízení. Problém nastal v rámci rekolaudace objektu bývalé prodejny 

v Kozlovicích, který byl prodán a následně rekolaudován pro bydlení – a nyní je tam 

provozována ubytovna. Místní výbor neměl možnost se k tomuto vůbec vyjádřit. M. Dohnal 

vysvětlil princip fungování spolupráce při vyjadřování se ke stavebním řízením, zmínil i 

problém krátkých lhůt. M. Dohnal přislíbil, že pokud se odbor MAJ bude vyjadřovat 

k problematickým záležitostem, bude místní výbory informovat. Mimo jiné dále zaznělo, že 

pokud se místní výbory chtějí k něčemu vyjádřit, měly by tak činit prostřednictvím odborů 

magistrátu.  

4. Požadavky na opravy nemovitého majetku v místních částech – Ing. Hirschová 

V tomto bodu programu P. Hirschová uvedla, že dostali podkladové materiály a požádala, aby 

místní výbory předaly požadavky na údržbu nemovitého majetku pro rok 2020 (případně 

budou požadavky převedeny do „zásobníku“). Doplnila, že odbor MAJ přiděluje všem 

investicím priority, navrhuje, aby totéž učinili i oni. V diskusi se dále hovořilo o způsobu 

financování investičních akcí v místních částech – některé budou financovány z rozpočtu 

přiděleného na tyto účely odboru MAJ, některé budou hrazeny z peněz „na hlavu“. Předseda 

dále seznámil přítomné s mechanismem přípravy a schvalování rozpočtu. P. Hirschová 

požádala, aby místní výbory zaslaly své požadavky v termínu do 24. 9. paní Ministrové. 

Doplnila ještě, že nevyčerpané finance z letošního roku budou opět převedeny do rozpočtu 

roku 2020 a přislíbila, že jednotlivým výborům zašle informaci o čerpání a zůstatcích.  

V rámci tohoto bodu programu zazněly i dotazy: 

 k opravě střechy kotelny v MČ Žeravice – čekají na odpověď 

 jak to vypadá s knihovnou v MČ Újezdec – přístavek se bude odbourávat a strop se 

bude opravovat, je předpoklad, že bude dokončeno do konce roku 

5. Odsouhlasení příspěvku místním výborům tzv. na hlavu pro roky 2020-2022 

Předseda informoval, že Zastupitelstvo na svém 7. zasedání konaném 26. 8. 2019 přijalo 

usnesení o navýšení částky pro místní výbory na 1.700 Kč/občana/rok a zavázalo radu 

zohlednit to při přípravě rozpočtu na roky 2020 až 2022. Uvedl, že se jedná o pozitivní 

zprávu, díky tomuto rozhodnutí je bude finanční situace místních částí stabilnější. Dodal, že z 

těchto finančních prostředků budou v rámci rekonstrukcí hrazeny i projekty.  

 

6. Smlouva – pojízdná prodejna v Lověšicích. 

 

D. Novotná uvedla, že s ohledem na to, že v místní části Lověšice není obchod, domluvil 

místní výbor, aby do Lověšic zajížděla 2x týdně pojízdná prodejna. Za tuto službu je třeba 

hradit měsíčně částku ve výši 1.000 korun + DPH. Upozornila, že je třeba vždy mít finanční 
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krytí a uzavřenou smlouvu nebo potvrzenou objednávku ještě před tím, než je služba 

poskytována. To platí ve všech případech (objednání kapely, nákup materiálu…).  

7. Různé 

Z minula: P. Laga – Výmyslov. Je potřeba se zabývat otázkou, co dál 

s Výmyslovem. Problémem jsou pozemky v majetku státu, které nebyly doposud 

převedeny. Prozatím se tam nic neudělalo, je tam špatné veřejné osvětlení, 

komunikace, zkrátka mnoho problémů. Závěr: Je stanoven termín jednání na 24.9. 

na 18.00 hod. v Henčlově, jednání se zúčastní náměstek primátora p. Zácha, 

předseda výboru a vedoucí odboru majetku.  

 Z minula: D. Svobodová – kácení stromů na hřbitově v Lověšicích. Závěr: Do 

konce října bude 13 bříz pokáceno.  

 Z minula: Z. Navrátil – problém odlesnění ploch po kůrovcové kalamitě. Hrozí, že 

větší přívalový déšť spláchne Vinary, suchý poldr i svodnice jsou ve špatném stavu.  

Závěr: Bylo vyčištěno. S ohledem na to, že v lokalitě je svod a neudržovaný 

kanál, který je zanešen a neplní svou funkci, navrhuje zorganizovat místní 

šetření na místě samém a dohodnout se o tom, jak by se dala tato záležitost řešit. 

 P. Laga – zhoršení příjmu signálu O2 i T mobile. Zhoršení signálu je od června. 

Závěr: Bude prověřeno.  

 D. Svobodová – Chaloupky – na komunikaci jsou velké díry, bylo přislíbeno, že 

dojde k opravě, ale doposud se nic nestalo. 

 D. Svobodová – komunikace U parku, kdy se bude realizovat. Závěr: B. Střelec 

prověří a bude informovat. 

 R. Lepič – rozpočet na rok 2020. Požádal, zda by mohli obdržet informaci o 

celkovém objemu finančních prostředků pro místní část tzv. „na hlavu“ na příští rok. 

Závěr: P. Hirschová projedná s vedoucí odboru ekonomiky. Dále se dotázal, zda 

stále platí, že na kulturu si mohou vyčlenit 6% z přidělené částky. Odpověď: ano.  

 L. Slováček – tragedie u Emosu. Diskuse, v níž se hovořilo o možnostech řešení – 

posunutí značky počátku obce, snížení rychlosti, osvětlení, uzavření „myší díry“, 

realizace přechodu s ostrůvkem… 

Po ukončení diskuse předložil předseda návrh na usnesení: 

Přítomno 11 členů s právem hlasovat. 

 

Usnesení VMČ/5/4/2019 

VMČ žádá o urychlené vyřešení situace u tzv. „myší díry“ na komunikaci I/47.  

 

Hlasování Pro 11  Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 O. Boráň – dopravní situace, přejezd v Dluhonicích. Popsal pro občany Dluhonic (a 

nejen pro ně) komplikovanou a nebezpečnou situaci, hovořil o nedostatečném zájmu 

ze strany policie, o velkých výtlucích přímo na přejezdu v kolejišti, o opakovaných 
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nebezpečných situacích, které zde nastávají… V diskusi přítomní potvrdili jeho slova, 

v podstatě všichni mají s touto situací osobní zkušenost.  

Po ukončení diskuse předložil předseda návrh na usnesení: 

Přítomno 11 členů s právem hlasovat. 

 

Usnesení VMČ/6/4/2019 

VMČ navrhuje okamžité řešení krizové situace na přejezdu v Dluhonicích. 

 

Hlasování Pro 11  Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 L. Štefanová - dopravní obslužnost místní části Penčice. Uvedla, s jakými problémy 

při zajištění autobusové dopravy zajišťované KIDSOK se lidé z Penčic denně potýkají 

(spoje končí na Velké Dlážce a cestující musejí pokračovat z jiné zastávky, krátký 

časový úsek), tato situace trvá již dva roky a nemohou se domoci zlepšení. K tomuto 

problému se vyjádřila i L. Landsmannová, která připomněla, že se původně jednalo o 

náhradní řešení, když z jízdního řádu vypadl školní autobus, a situace se neřeší. Na 

situaci si stěžují i lidé z Tršic, jedoucí do nemocnice… Závěr: B. Střelec projedná 

s J. Kočicovou a M. Považanovou a bude informovat. 

 L. Landsmannová – pumpy. Pumpy se natřely, ale betonové poklopy jsou 

v neutěšeném stavu. Dále považuje za žádoucí, aby se zjistilo, jak jsou na tom studny 

s vodou. Předseda uvedl, že dle jeho názoru voda většinou pitná není. Závěr: odbor 

MAJ prověří a bude informovat.  

 L. Landsmannová – zastávka Na Lapači. Informovala, že zastávka je na silnici, 

problém s bezpečností. Údajně se v minulosti již uvažovalo o odkupu části pozemků, 

aby tato zastávka byla bezpečná. Dotázala se, zda má předběžně oslovit vlastníky. M. 

Dohnal uvedl, že s vlastníky může předběžně promluvit a následně mu dát vědět, 

aby mohli zahájit přípravu. 

 L. Landsmannová – obnova polních cest a alejí. Informovala, že mnohé polní cesty 

jsou rozorány a využívány jako zemědělská půda, avšak v katastru jsou stále vedeny 

jako cesty. Položila otázku, zda by se touto problematikou nechtěl VMČ zabývat, je to 

jedna z cest, jak zadržet vodu v krajině. M. Dohnal informoval o probíhajícím 

soudním sporu, doplnil, že město se snaží nepronajímat tyto plochy.  

 L. Landsmannová – gratulace jubilantům. Dotázala se, zda již proběhlo 

vyhodnocení stávajícího systému a jakým způsobem se bude blahopřát do budoucna. 

P. Košutek informoval, že vyhodnocení bylo provedeno a projednáno v komisi, je 

připraven materiál do rady. Konstatoval, že systém je funkční a není navrhována 

žádná změna. 

 J. Čechová – dopravní situace. Uvedla, že v Kozlovicích je stejná situace jako 

v Dluhonicích, jezdí tam kamiony a kontroly ze strany policie jsou zcela nedostatečné. 

B. Střelec přislíbil, že se bude tímto podnětem zabývat.  

 J. Čechová – vjezd ze Záhumení na Grymovskou, není tam vidět, jsou tam vzrostlé 

keře. M. Dohnal přislíbil, že se bude tímto podnětem zabývat.  
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8. Závěr 
Předseda sdělil, že další schůze se koná 21. 11., poděkoval přítomným za účast na jednání a 

ukončil zasedání Výboru.  

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Bohumír Střelec 


