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Zápis č. 15 z jednání Místního výboru Přerov VI-Újezdec ze dne 29.6.2020 

Místo jednání: úřadovna MČ Újezdec 

Přítomni: Radomil Lepič – předseda 

 Břetislav Vystavěl 

 Mgr. Kristýna Štolfa 

 Bc. Jitka Stoklásková 

Omluveni: Marek Hanzlík 

 

Program jednání:  

1. Zahájení a kontrola usnášení se 

2. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

3. Oprava kanálu 

4. Nové odběrné místa pro rozšíření VO 

5. Trampolína 

6. Termíny jednání MV 

7. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

8. Různé 

9. 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. 

 

Bod 2 

Žádosti MMPr 

- žádost o vyjádření MV o odprodeji části pozemku p. č. 1040/7 v k.ú. Újezdec u Přerova 

za účelem stavby RD; koordinační skupina navrhuje odprodej celé části pozemku 

určené pro výstavbu RD formou výběrového řízení  – MV souhlasí s návrhem 

koordinační skupiny 

 

Bod 3  

MV žádá o opravu kanálu na ul. U Studýnky č. 20, je umístěn v trávě asi 30 cm pod úrovní 

terénu. 

 

Bod 4 

MV byl informován, že dne 29.6.2020 byla na Stavení úřad zaslána žádost o vydání rozhodnutí 

o umístění stavby zřízení nového místa pro rozšíření VO a servisní zásuvky v lokalitě suchého 

poldru, ul. Hlavní. Po vydání rozhodnutí a nabytí právní moci bude stavba realizována. 
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Bod 5 

MV žádá o objednávku trampolíny „Saturnus“ o rozměrech 2 x 1 m a její umístění u dětské 

skluzavky 

 

Bod 6  

Termíny jednání MV pro II. pololetí roku 2020 jsou:  

27.7., 31.8., 29.9., 26.10., 30.11., 28.12. 

 

Bod 7 

Různé 

- ÚZSVM 

- sečení 

- panini gril – pro potřeby MV při pořádaní akcí bude zakoupen výkonný panini gril 

- místnost keramiky – MV žádá o sdělení, zda byla ke dni 30.6.2020 ukončena výpůjčka 

místnosti pro keramiku v budově úřadovny MV 

- vánoční strom – MV žádá o vysazení stromu (stříbrný smrk) s obalem o výšce min. 2 

metry na tréninkovém hřišti, za účelem užití jako vánočního stromu 

- dětská lanovka – MV žádá o napnutí lana na lanovce na tréninkovém hřišti 

- označení ulic – MV žádá o úpravu a obnovu cedulí s označením ulic (nesrovnalosti 

v názvech ulic, špatné upevnění cedulí) 

- výpusť Poldru – MV žádá o vyčištění výpusti (stavidlo a před stavidlem), očištění od 

travního porostu, MV navrhuje zaplacení z vlastního rozpočtu MV 

 

Bod 8 

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 

Odbor ESŽ, 
odd. DS 
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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. 
 

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. 

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. 
 
Odpověď MAJ: 
Komunikace U Spojů byla lokálně vyspravena TURBO 
metodou 10.09.2019. 

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 
 
Odpověď:  
Předsedovi MČ bylo již sděleno, že přesunutí kontejneru 
proběhne až v lednu 2020, nyní není k dispozici technika pro 
přesun. 
 

Odbor MAJ 
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MV žádá o přesun kontejnerů na ul. Větrnou na stávající 
kontejnerové stání, nikoliv na ul. Širokou. 

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),  
- kontrolu túji ul. Hlavní v kopci  
- ořez  
- pokácení náletových dřevin podél potoka  
- smrk křižovatka ul. Hlavní a Široká zasažen kůrovcem 
- bývalý vánoční strom  
 
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. 

Odbor MAJ  

1/15/2020 MV žádá o opravu kanálu na ul. U Studýnky č. 20, je umístěn 
v trávě asi 30 cm pod úrovní terénu. 
 

Odbor MAJ 
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2/15/2020 MV žádá o objednávku trampolíny „Saturnus“ o rozměrech 
2 x 1 m a její umístění u dětské skluzavky 
 

Odbor MAJ 

3/15/2020 Panini gril – pro potřeby MV při pořádaní akcí bude 
zakoupen výkonný panini gril 

 

Odbor MAJ 

4/15/2020 Místnost keramiky – MV žádá o sdělení, zda byla ke dni 
30.6.2020 ukončena výpůjčka místnosti pro keramiku 
v budově úřadovny MV 
 

Odbor MAJ 

5/15/2020 Vánoční strom – MV žádá o vysazení stromu (stříbrný smrk) 
s obalem o výšce min. 2 metry na tréninkovém hřišti, za 
účelem užití jako vánočního stromu 
 

Odbor MAJ 

6/15/2020 Dětská lanovka – MV žádá o napnutí lana na lanovce na 
tréninkovém hřišti 
 

Odbor MAJ 

7/15/2020 Označení ulic – MV žádá o úpravu a obnovu cedulí s 
označením ulic (nesrovnalosti v názvech ulic, špatné 
upevnění cedulí) 
 

Odbor MAJ 

8/15/2020 Výpusť Poldru – MV žádá o vyčištění výpusti (stavidlo a před 
stavidlem), očištění od travního porostu, MV navrhuje 
zaplacení z vlastního rozpočtu MV 
 

Odbor MAJ 

 

Bod 9 

Závěr 

Následující jednání MV se koná 27.7.2020. 

Zapsal:  Mgr. Kristýna Štolfa 

Radomil Lepič, předseda MV Újezdec                          Dne 29.6.2020                                                   

Ověřil: 

 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy:   0 


