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Zápis ze 14. jednání Místního výboru Přerov VI-Újezdec ze dne 25.5.2020 

Místo jednání: úřadovna MČ Újezdec 

Přítomni: Radomil Lepič – předseda 

 Břetislav Vystavěl 

 Mgr. Kristýna Štolfa 

 Marek Hanzlík 

 Bc. Jitka Stoklásková 

Hosté: Bc. Andrea Študentová, MMPr (MAJ), odd. dopravy 

 

Program jednání:  

1. Zahájení a kontrola usnášení se 

2. Parkovací stání před obchodem v Újezdci 

3. Bagárek 2020 

4. Různé - revize a opravy hřiště 
- podzemní trampolína  

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 5 z 5 členů MV. 

 

Bod 2 

MV projednal s pracovnicí odd. dopravy MMPr možnost parkovacího stání před obchodem 

s potravinami na ul. Hlavní. Pro zákazníky a zásobování potravin by byla v místě stávajícího 

parkování vyčleněna 2 parkovací místa, a to na max. dobu stání 30 minut v čase provozních 

hodin obchodu, tj. po-pá 7-17 hod. a so-ne 8-12 hod. MV žádá o realizaci výše uvedeného 

 

Bod 3  

Dne 20.6.2020 proběhne 2. ročník dovednostního závodu s překonáváním překážek (voda, 

pole, tráva, parkour…) Bagárek, akce bude zahájena v 10 hodin na tréninkovém hřišti 

v Újezdci. Podmínkou účasti je vytvoření skupinky 2 rodiče, 2 děti či 1 rodič + 1 dítě, přihlášky 

se vyplňují prostřednictvím internetu, nejpozději do 12.6.2020.  

 

Bod 4 

MV žádá o revizi hřiště, je nutné opravit houpačku. 

MV žádá o informace ohledně množnosti umístění podzemní trampolíny na dětské hřiště.  

MV žádá o přesun dvou fitnes prvků z fotbalového hřiště na plochu tréninkového hřiště 

MV žádá o převod fin. prostředků z položek hasičská zbrojnice a zeleň na zakoupení přízemní 

trampolínny, která se umístí na tréninkové hřiště 
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Bod 5  Žádosti a podněty směrované na MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

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.  
 

ROZ, PRI  
 

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. 
 

ESŽ - 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. 
Odpověď: 
PD na příjezdovou komunikaci ul. ‚U Spojů se řeší od roku 
2017 a čekáme na dořešení vlastnických pozemků pod nově 
navrženou komunikací. V tuto chvíli probíhají jednání o 
převodu o převodu pozemku do vlastnictví města Přerova.  
Potřebné pozemky jsou v současné době převáděny do 
majetku města Přerova a v roce 2020 budou pokračovat 
práce na dokončení PD. 
 
Prosíme o sdělení aktuální situace 
 

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 

Odbor 
KP/Odbor MAJ 
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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 

 
 
 
 
 

1/6/2019 Přemístění kontejneru na elektro odpad 
 
Odpověď:  
Předsedovi MČ bylo již sděleno, že přesunutí kontejneru 
proběhne až v lednu 2020, nyní není k dispozici technika pro 
přesun. 
 
MV žádá o přesun kontejnerů na ul. Větrnou na stávající 
kontejnerové stání, nikoliv na ul. Širokou. 

Odbor MAJ 

2/6/2019 Kácení u školky 
Strom napaden kůrovcem  
Odpověď:  
Orgánu ochrany přírody již bylo předáno oznámení o 
kácení. Strom bude pokácen. O termínu se můžete 
informovat u p. Doupalové. 
 
MV žádá o seznámení s aktuální situací. 

Odbor MAJ 

1/8/2019 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). 
 

Odbor MAJ 

2/8/2019 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. 

Odbor MAJ 

3/8/2019 Kácení stromů v obci 
 
- pokácení zasaženého stříbrného smrku u MŠ (budou 
provádět SDH),  
- pokácení náletových dřevin podél potoka  
 

Odbor MAJ  



4 
 

Odpověď: bylo provedeno místní šetření a prověření 
zdravotního a bezpečnostního stavu. Túje budou od spodu 
ořezány, náletové dřeviny u potoka budou zredukovány, 
smrk na ul. Hlavní a Široká a stříbrný smrk – ještě jsou ve 
stavu posuzování. 
 
MV žádá o seznámení s aktuální situací. 

 1/14/2020 MV žádá o revizi hřiště, je nutné opravit houpačku. 
MV žádá o informace ohledně množnosti umístění 
podzemní trampolíny na dětské hřiště.  
 MV žádá o přesun dvou fitnes prvků z fotbalového hřiště 
na plochu tréninkového hřiště 
 

MAJ – OsaKS 
 

2/14/2020 MV žádá o převod fin. prostředků z položek hasičská 
zbrojnice a zeleň na zakoupení přízemní trampolínny, která 
se umístí na tréninkové hřiště 
 

MAJ – BS 
 

3/14/2020 MV projednal s pracovnicí odd. dopravy MMPr možnost 
parkovacího stání před obchodem s potravinami na ul. 
Hlavní. Pro zákazníky a zásobování potravin by byla v místě 
stávajícího parkování vyčleněna 2 parkovací místa, a to na 
max. dobu stání 30 minut v čase provozních hodin 
obchodu, tj. po-pá 7-17 hod. a so-ne 8-12 hod. MV žádá o 
realizaci výše uvedeného 
 

MAJ – DOPR 
 
 

 

Bod 6  Závěr 

Následující jednání MV se koná 29.6.2020. 

Zapsal:  Mgr. Kristýna Štolfa 

Radomil Lepič, předseda MV Újezdec                          Dne 25.5.2020                                                   

Ověřil: 

 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy:   0 


