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Zápis z 8. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 23. 7. 2020 v 16 hodin 

Datum příštího jednání: Čtvrtek 17. 9. 2020 v 16 hodin 

Místo jednání: Zasedací místnost Smetanova ulice (ve dvoře) 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Ing. Bohumír Střelec Předseda, MČ Čekyně 

 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 

 Ing. Jiří Mašek MČ Popovice 

 Vladimír Machura MČ Vinary 

 Jana Dostálová MČ Žeravice  

 - MČ Penčice 

 Ing. Daniela Novotná vedoucí Kanceláře primátora 

Omluveni: 
Ing. Zdeněk Navrátil, RNDr. Ludmila Landsmannová, Ludmila 

Štefanová 

Hosté: Ing. arch. Alice Michálková 

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. Revitalizace návsí (městská architektka A. Michálková) 

4. Snížení počtu členů Výboru pro místní části 
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5. Kompetence místních výborů – projednání návrhu na změnu Článku VI Ostatní 

oprávnění místních výborů v Zásadách činnosti místních výborů statutárního města 

Přerova (dále jen místní výbor) 

6. Různé 

7. Závěr 

 

Průběh jednání: 

1. Úvod  

 

Předseda zahájil jednání, konstatoval, že je přítomno 10 členů s právem hlasovat, omluveni: 

Ing. Zdeněk Navrátil, RNDr. Ludmila Landsmannová, Ludmila Štefanová. Přivítal hosta – 

městskou architektku A. Michálkovou, kterou upozornil, že hosté nemají hlasovací právo. 

Konstatoval, 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. Vzhledem k tomu, že k navrhovanému programu nebylo připomínek, 

nechal hlasovat o výše uvedeném návrhu programu: 

 

Proběhlo hlasování o návrhu programu, tak jak byl předložen. 

Hlasování Pro 9  Proti 0  Zdrželo se 0 Nehlasoval 1 –  návrh byl přijat, program 

byl schválen 

 

3. Revitalizace návsí (městská architektka A. Michálková) 

 

Předseda uvedl, že tento bod programu je navržen na základě požadavku kolegů z některých 

místních částí. Této problematice se již v minulosti na výboru věnovali, přizval proto 

městskou architektku A. Michálkovou, která na příkladu Čekyně vysvětlila, jakým způsobem 

by se mělo přistupovat k veřejným prostranstvím. Hovořila o vymezení veřejných prostranství 

– nejedná se pouze o náves, mohou to být rozšířená křížení ulic, prostranství spojená 

s občanskými stavbami, plochy pro sportovní vyžití, zeleň… Vysvětlila, z jakých pohledů je 

třeba veřejné prostranství zkoumat a vnímat (historické hledisko, majetkoprávní vztahy) a 

podrobněji se zabývala vytvořením problémové mapy, na jejímž základě se pak mohou určit 

krátkodobé a dlouhodobé záměry. Na základě provedení takovéto analýzy území lze 

zpracovat koncepční studii, kterou je třeba s občany dobře odkomunikovat, mohou být 

vytipovány i samostatné projekty (např. rekonstrukce a zateplení veřejné knihovny) nebo 

realizovány dílčí změny (např. výsadba stromu, úprava zastávky…). Na dotaz B. Střelce 

uvedla, že na zpracování studií v místních částech dotační program vypsán není. B. Střelec 

informoval, že místní výbor Čekyně se rozhodl, že si nechá zpracovat studii na revitalizaci 

části náměstí jako podklad pro budoucí postupnou realizaci jednotlivých úprav. Doplnil, že 

místní výbory mohou městskou architektku požádat, aby jim byla nápomocna při zpracování 

analýzy území, na základě které by si potom mohli nechat zadat zpracování studie.  V diskusi 

se dále hovořilo o problematice kácení a výsadby stromů ve veřejném prostoru, což 

v některých místních částech vnímají jako problém (nezíská se povolení ke kácení, neprovede 

se dosadba za vykácené stromy…).   

Dotazy mohou směrovat na městskou architektku: architekt@prerov.eu. 

mailto:architekt@prerov.eu
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V závěru bylo konstatováno, že VMČ vzal na vědomí informaci týkající se studií a 

v případě zájmu se individuálně budou jednotlivé místní části domlouvat s městskou 

architektkou na případné spolupráci při analýze a přípravě podkladů ke studii. 

 

 

 

4. Snížení počtu členů Výboru pro místní části 

 

Předseda uvedl, že tento bod se projednává na základě podnětu MČ Předmostí, jelikož tato 

městská část má jiný charakter a nedisponuje finančními prostředky na hlavu.  Na základě 

tohoto návrhu bude předložen návrh zastupitelstvu, aby se snížil počet členů na 11 (kromě 

zástupce z Předmostí by přestala být členkou i D. Novotná).  

Po ukončení diskuse předložil předseda návrh na usnesení: 

Přítomno 10 členů s právem hlasovat. 

 

Usnesení VMČ/9/8/2020  

 

1. VMČ bere na vědomí návrh zástupců místního výboru Předmostí, aby zástupce 

místního výboru Předmostí nebyl zastoupen ve VMČ, 

2. VMČ navrhuje Zastupitelstvu města Přerova schválit snížení počtu členů VMČ 

z 13 na 11.  

 

Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

 

5. Kompetence místních výborů – projednání návrhu na změnu Článku VI Ostatní 

oprávnění místních výborů v Zásadách činnosti místních výborů statutárního 

města Přerova (dále jen místní výbor)  

Předseda uvedl, že se jedná prozatím o informativní materiál, jedná se možnou změnu 

v zásadách: 

 Omezit dobu pro vyjádření místního výboru – max. 1 měsíc, nebude-li 

požádáno ze strany města dříve (materiály prioritní) - nejlépe vždy odpověď, 

ale v případě, kdy místní výbor neodpoví do měsíce, tak odbor MAJ a orgány 

obce nebudou čekat a příslušný materiál budou projednávat dál, 

 Ze zasílání k projednání místními výbory budou vyloučeny materiály týkající 

se zřízení věcných břemen „síťařů“ a využití/vzdání se/prominutí předkupních 

práv – bude zasíláno pouze na vědomí, ale nebude se čekat na vyjádření. 

Podrobnější informaci dostanou od náměstka Záchy, respektive od odboru MAJ. Předseda 

apeloval na místní výbory, aby se vyjadřovaly do 30 dnů nebo ve zkrácených termínech podle 

požadavku odborů. 

V této souvislosti se rozproudila diskuse ohledně katastrálních území – např. Popovice se 

v některých případech mají vyjadřovat k některým záležitostem Vinar jen proto, že se jedná o 

nemovitost  v k. ú. Popovice. Předseda přislíbil, že se budou touto problematikou zabývat.   

V závěru bylo konstatováno, že VMČ vzal na vědomí informaci ohledně možné změny 

kompetencí upravených v Článku VI Ostatní oprávnění místních výborů v Zásadách 

činnosti místních výborů statutárního města Přerova (dále jen místní výbor), které 

budou podrobněji interpretovány odborem MAJ. Zatím platí stávající úprava. 
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6. Různé 

 Stanovení termínů konání schůzí VMČ: čtvrtek 17. 9. v 16.00 hodin, čtvrtek 12. 11. 

v 16.00 hodin 

 Dotace na prodejny: na základě diskuse na minulé schůzi VMČ předseda projednával 

otázku dotací města na zachování prodejen. Bylo konstatováno, že místní části mají 

dostatek prostředků tzv. na hlavu, aby si z nich mohly prodejny dotovat. Požádal také 

krajskou zastupitelku a náměstkyni primátora H. Mazochovou, aby na kraji 

projednala, aby do případného příštího dotačního programu kraje tohoto typu byly 

zahrnuty i místní části statutárních měst. 

 Studny: na základě diskuse na minulé schůzi VMČ prověřoval stav studen, pokud 

fungují – používají se jako zdroj užitkové vody, nepředpokládá se revitalizace studen, 

ani provádění rozborů. J. Mašek doplnil, že pokud je studna opatřena technickým 

vybavením, je třeba řešit z pohledu nakládání s vodami.  

 Postřiky chodníků: provádí se podle počasí, pokud mají výhrady ke způsobu 

provedení práce, mají se obracet na technické služby.  

 Sečení trávy: nyní se zahajuje třetí seč, pro technické služby to zajišťují převážně 

soukromé firmy. Pokud mají výhrady ke způsobu provedení práce, mají se obracet na 

technické služby.  

 Systém třídění odpadů: prozatím beze změny.  

 D. Svobodová – Lověšice: otázka k blokovému čištění. B. Střelec odpověděl, že 

v místních částech mají nárok 2x do roka, je třeba si potvrdit termín.  

 D. Svobodová – Lověšice: Problém se sečením při vstupu do zahrady u Dělnického 

domu. Stávající nájemce přestal část sekat, nevědí, co má ve smlouvě, bylo by třeba 

vyřešit. B. Střelec požádal, aby mu tento problém napsali – prověří situaci.   

 R. Lepič – Újezdec: dotaz, zda na podzim budou přistaveny velkoobjemové 

kontejnery. B. Střelec odpověděl, že pravděpodobně nikoliv, nepočítá s tím již ani ve 

smlouvě pro příští rok. Důvodem je zejména stav odpadu, který je ukládán do 

velkoobjemových kontejnerů – musí být tříděn, vysoké náklady. Lidé mají používat 

sběrné dvory. Diskuse k problematice, černé skládky. Nebude prováděn ani sběr 

nebezpečného odpadu v místních částech. B. Střelec upozornil, že kontejnery na sběr 

elektro a textilu nemají ve správě technické služby, problémy je třeba hlásit p. 

Kousalové. 

 R. Lepič – Újezdec: sečení polních cest a ořezy dřevin v jejich okolí je problém. 

Opakovaně to píšou do zápisu, ale problém trvá. B. Střelec přislíbil, že na příští 

schůzi výboru přizve nového vedoucí oddělení, které má na starosti zeleň – p. 

Školouda, aby si mohli tyto záležitosti probrat přímo s ním.  

 V. Machura – Vinary: otevřel problematiku oprav cest po stavbě dálnice, problém, že 

nebyli přizváni k jednání a cestu u vodoteče nechce zhotovitel opravit. B. Střelec 

přislíbil, že projedná na odboru MAJ, oddělení dopravy. 

 V. Machura – Vinary: problém křižovatky - přes zastávky Popovice, Lýsky není vidět 

(dříve byly průhledné), změnila se tam přednost. Má se tam dělat nová cesta, měl by 

se tento problém vyřešit. B. Střelec přislíbil, že projedná na odboru MAJ, oddělení 

dopravy. 

 L. Slováček – Lýsky: stejný problém se sečením turistických cest jako v Újezdci. 
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 L. Slováček – Lýsky:. potvrdil problém s křižovatkou, který uvedl V. Machura, je 

třeba řešit, aby byla přehledná. 

 L. Slováček – Lýsky: počet členů v místních výborech. S ohledem na nezájem občanů 

pracovat v místních výborech bude pravděpodobně nutné snížit v příštím volebním 

období počet členů.  

 O. Boráň – Dluhonice: chystá se uzávěra podjezdů, objízdné trasy vedou přes 

Dluhonice, i přes problematický železniční přejezd. Bude to závažný zásah do 

dopravní obslužnosti, požaduje, aby na přejezdu byla doprava řízena. Ve vyhlášce je 

uvedeno, že má dopravu řídit pracovník stavby. Pokud ale toto nebude dostačující, 

požaduje, aby kapacity Městské policie byly z Velké Dlážky přesunuty na tento 

přejezd.  

 O. Boráň – Dluhonice: při průjezdu Dluhonicemi odkládají lidé z okolních obcí 

odpad do kontejneru. Bylo dohodnuto, že kontejner se přemístí a B. Střelec 

projedná s Městkou policií možnost využití fotopasti.  

 J. Čechová, Kozlovice: mají podobné problémy s dopravou jako Dluhonice. 

 J. Čechová, Kozlovice: mají požadavek na ořez lípy v ulici Za školou. B. Střelec 

odpověděl, že mají požádat písemně.  

 Opakovaně v zápisu z MV - návrh na vybudování víceúčelového kulturního domu 

v Újezdci. Předseda zrekapituloval tento požadavek, vyjádřil se k reálnosti záměru 

s ohledem na finanční náročnost projektu a možnou intenzitu využití takového 

zařízení. Z diskuse vyplynul závěr, že R. Lepič se dohodne s D. Novotnou o 

způsobu předložení záměru do zastupitelstva. B. Střelec doporučil panu Lepičovi, 

aby se osobně jako předseda výboru zúčastnil zasedání a tam tento požadavek 

přednesl. 

 

 

 

7. Závěr 

 

Předseda sdělil, že další schůze se koná ve čtvrtek 17. 9. v 16.00 hodin, poděkoval 

přítomným za účast na jednání, poděkoval za spolupráci v letošním roce a popřál všem 

přítomným pevné zdraví a pohodu do dalšího roku. Předseda ukončil zasedání Výboru.  

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Bohumír Střelec 

 


