
1 
 

Zápis č. 8 z jednání  Místního výboru Přerov VI-Újezdec ze dne 30.9.2019 

Místo jednání: úřadovna MČ Újezdec 

Přítomni: Radomil Lepič – předseda 

 Břetislav Vystavěl 

 Bc. Kristýna Štolfa 

 Marek Hanzlík 

 Bc. Jitka Stoklásková 

Hosté: ---- 

 

Program jednání:  

1. Zahájení a kontrola usnášení se 

2. Kontrola plnění úkolů 

3. Oprava komunikace ul. Hlavní 

4. Nové svislé a vodorovné dopravní značení ul. Větrná u poldru a 
obnovení vodorovného značení ul. Hlavní 

5. Řešení dopravní situace na křižovatce ul. 9. května a Hlavní 

6. Seznámení s jednáním VMČ 

7. Kácení stromů v obci 

8. Vyjádření k žádostem MMPr  

9. Poldr/mokřad – řešení situace po přívalových deštích 

10. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

11. 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. 

 

Bod 2 

Kontrola plnění úkolů 

Ze zápisu č. 1 

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.                                                                          V ŘEŠENÍ 

Ze zápisu č. 2 

6/2/2019 Oprava komunikace ul. Hlavní – proběhlo výběrového řízení, bude uzavřena 

smlouva s vybraným dodavatelem              V ŘEŠENÍ 
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Ze zápisu č. 3 

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.  

                             V ŘEŠENÍ 

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

            BEZ DALŠÍ REAKCE 

Odpověď: Z důvodu rozsáhlé projektové a urbanistické přípravy doporučujeme, aby 

tento požadavek řešil odbor ROZ s oddělením PRI. 

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

Lověšice.                        BEZ DALŠÍ REAKCE 

Odpověď: odbor ESŽ se touto změnou trasy již zabýval se závěrem - šířka komunikace 

v úseku u domu Nová Čtvrť 137/12, přes kterou by měly projíždět autobusy, 

neumožňuje řádný průjezd autobusů. Prvotně je potřeba řešit komunikaci. 

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 DALŠÍ REAKCE 

8/3/2019  Návrh na vybudování víceúčelového kulturního domu – projednání v Radě města. 

                                    BEZ DALŠÍ REAKCE 

Ze zápisu č. 6 

1/6/2019  Návrh na přemístění kontejneru na elektro odpad      BEZ DALŠÍ REAKCE 

2/6/2019  Kácení u školky          BEZ DALŠÍ REAKCE 

 

Bod 3 

Oprava komunikace ul. Hlavní 

Proběhlo výběrové řízení, při němž byl vybrán vítězný dodavatel, v nejbližší době bude 

uzavřena smlouva o dílo a budou zahájeny práce na opravě komunikace.  

Bod 4 

Nové svislé a vodorovné dopravní značení ul. Větrná u poldru a obnovení vodorovného 
značení ul. Hlavní 

Žádáme o nové vodorovné dopravní značení (piktogramy) a svislé dopravní značení (cedule 
„POZOR DĚTI“) na ul. Větrná u poldru a dále žádáme o obnovení vodorovného dopravního 
značení (piktogramy) na ul. Hlavní po ukončení prací na opravě komunikace (od kaple po 
křižovatku u ČSAD-Horní Moštěnice). 
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Bod 5 

Řešení dopravní situace na křižovatce ul. 9. května a Hlavní 

Žádáme o umístění svislého vodorovného značení „Zákaz předjíždění“, příp. o změnu 
vodorovného dopravního značení na „plnou čáru“ v úseku od zahrad/ČSAD ke křižovatce ul. 
9. května a ul. Hlavní. 
 
Bod 6 

Seznámením s jednáním VMČ 

Požadavek na soupis návrhu oprav budov ve správě MČ pro účely sestavení rozpočtu 2020: 

1) nová stahovací venkovní lamelová vrata pro SDH 

2) oprava kaple – omítka, … 

Bod 7 

Kácení stromů v obci 

Žádáme o: 

- pokácení zasaženého stříbrného smrku u MŠ (budou provádět SDH),  

- kontrolu túji ul. Hlavní v kopci - ořez 

- pokácení náletových dřevin podél potoka  

- smrk křižovatka ul. Hlavní a Široká zasažen kůrovcem-bývalý vánoční strom 

 

Bod 8 

Vyjádření k žádostem MMPr 

1) žádost M. a I. S., zast. proj. Ing. R. o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu 
provést stavbu na pozemku p. č. 1259 k.ú. Újezdec u Přerova, jedná se o stavbu 
přípojky dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vody a vjezdu k plánované 
novostavbě RD na p.č. 1258/7 v k.ú. Újezdec u Přerova 
MV Újezdec souhlasí. 
 

2) žádost V. D., týkající se převodu části pozemku p. č. 287 ost. plocha o výměře cca     
77 m² v k.ú. Újezdec u Přerova za účelem parkování vozidla 
MV Újezdec souhlasí. 

 

Bod 9   

Poldr/mokřad – řešení situace po přívalových deštích 

Vlivem přívalových dešťů došlo k sesunu půdy z pole, hlína bude vytěžena SDH, voda z poldru 

by měla být odčerpána, pokud však bude povoleno s ohledem na zde žijící živočichy.  
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Bod 10   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 

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

Odbor MAJ 
    
   V ŘEŠENÍ 

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

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. 
 
MV Újezdec žádá, dle doporučení odboru MAJ, o předání 
požadavku odboru PRI a ROZ.  
 

Odbor MAJ 
 
 
 
 
 
 
    

5/3/2019 Návrh změny trasy MHD: Suzuki - ul. Přerovská - Újezdec, 
střed - Újezdec, kopec – Lověšice. 
 
Vyjádření občanů MČ Újezdec: Zúžené místo je do 
budoucna potřeba řešit. Používat tuto komunikaci bude 
pro Újezdec nezbytně nutné. V našem návrhu se jedná 
maximálně o šest spojů a to pouze v jednom směru. I přes 
tento zádrhel nic nebrání zřídit zástavku MHD u Depa 
pošty. 
 
MV Újezdec žádá o vyjádření k výše uvedenému – zřízení 
zastávky u depa České pošty a řešení zúžené části 
komunikace u domu Nová Čtvrť 137/12. 
 

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. 
BEZ DALŠÍ REAKCE 

Odbor MAJ 
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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. 
BEZ DALŠÍ REAKCE 

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. 
BEZ DALŠÍ REAKCE 

Odbor 
KP/Odbor MAJ 
 
 
 
 
 
 
 

1/6/2019 Přemístění kontejneru na elektro odpad 
BEZ DALŠÍ REAKCE 

Odbor MAJ 

2/6/2019 Kácení u školky 
BEZ DALŠÍ REAKCE 

Odbor MAJ 

1/8/2019 Nové svislé a vodorovné dopravní značení ul. Větrná u 
poldru a obnovení vodorovného značení ul. Hlavní 

Odbor MAJ 

2/8/2019 Řešení dopravní situace na křižovatce ul. 9. května a Hlavní Odbor MAJ 

3/8/2019 Kácení stromů v obci 
- pokácení zasaženého stříbrného smrku u MŠ 

(budou provádět SDH),  
- kontrolu túji ul. Hlavní v kopci - ořez 
- pokácení náletových dřevin podél potoka  
- smrk křižovatka ul. Hlavní a Široká zasažen 

kůrovcem-bývalý vánoční strom 
 

Odbor MAJ  

 

Bod 10 Závěr 

Následující jednání MV se koná 21.10.2019 

Zapsal:  Bc. Kristýna Štolfa 

Radomil Lepič, předseda MV Újezdec                            Dne 30.9.2019                                                    

Ověřil: 

 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy:   0 


