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Zápis č. 16 z jednání Místního výboru Přerov VI-Újezdec ze dne 27.7.2020 

Místo jednání: úřadovna MČ Újezdec 

Přítomni: Radomil Lepič – předseda 

 Marek Hanzlík 

 Mgr. Kristýna Štolfa 

Omluveni: Bc. Jitka Stoklásková 

 Břetislav Vystavěl 

 

Program jednání:  

1. Zahájení a kontrola usnášení se 

2. Svoz BIO odpadu 

3. Mapy sečení 2021 

4. Žádosti a podněty MMPr 

5. Studie na přebudování chodníku 

6. Nadcházející akce „Ukončení léta s hasiči“ a „BAGAběh“ 

7. Zhodnocení akce “Červencová noc“ 

8. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

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 3 z 5 členů MV. 

 

Bod 2 

Svoz BIO odpadu - z důvodu často neprůjezdných ulic Ke Tmeni, U Svodnice a Luční bude 

v těchto ulicích umístěno dopravní značení „Dej přednost v jízdě“ a „Zákaz zastavení“. 

 

Bod 3 

Mapy sečení 2021 

Doplnění návrhu sečí dle zaslané mapy sečí  v MČ Újezdec: 

1) Neprovádět seč ul. Duhová p.č. 408 rozloha 2574,1 m(bylo prováděno 3x ročně se 

sběrem) - budeme seč provádět sekačkou MV 

2) Provést seč ul. Větrná p.č. 101/3 (pouze část zatravněnou o rozloze cca 152m ) a to 

3x ročně se sběrem 

3) Provést seč ul. Spojovací p.č. 34/2 rozloha 136m + část p.č. 1080 rozloha 187m v 

místě kde sousedí s parcelou 34/2 a parcelou 34/3 3x ročně se sběrem 

4) Nově byla dle  katastru převedena na město parcela č. 136/1 (ul. Hlavní). Nutné 

přidat do sečí 5x ročně se sběrem 
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5) Vrátit zpět sečení horního břehu potoka na ul. Široká u fotbalového hřiště 5x ročně 

se sběrem 

6) Ul. Hlavní (poldr – mokřad) část p.č. 1193 (břehy a zatravněná část dna poldru) 5x 

ročně se sběrem 

7) Provést seč i křovisek a živých plotů (u kaple, u točny, v parku, křižovatka ul. Ke 

Tmeni a Nová čtvrť, stání Pod Dubičky), křoviny a nálety směr Lověšice 

 

Bod  4  Žádosti MMPr 

Žádost o vyjádření MV o převod pozemku p. č. 1187 orná půda o celkové výměře 1215 m² 

v k.ú. Újezdec u Přerova. MV nemá námitek. 

 

Bod 5  Studie na přebudování chodníku a zálivu pro parkování 

MV žádá o zadání studie na přebudování chodníku a zálivů pro parkování na ul. Hlavní od 

křižovatky ul. Hlavní x Nová Čtvrť x Ke Tmeni, U Studýnky x ul. Hlavní. 

Studie bude hrazena z peněz přidělovaných na počet obyvatel MČ, prosíme o zadání již na 

podzim 2020!!! 

 

Bod 6  

Projednání přípravy 7. ročníku „Ukončení léta s hasiči“ a „BAGAběh“ dne 22.8.2020. 

 

Bod 7 

Zhodnocení akce dne „Červencová noc“ a 2. ročník nočního cvičení hasičů „Bagařské 

stříkanec“ 18.7.2020, vyúčtování. 

 

Bod 8  Žádosti a podněty směrované na MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

2/16/2020 Provést dopravní značení před Řeznictvím Ondrášek a to 
zákaz stání v době od 18.00-07.00. V tyto hodiny probíhá 
zásobování výrobny a parkující vozidla tomuto brání 

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

Odbor MAJ 

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

Odbor MAJ 
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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). 

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 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  

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 

1/16/2020 Studie na přebudování chodníku a zálivu pro parkování 
MV žádá o zadání studie na přebudování chodníku a zálivů 
pro parkování na ul. Hlavní od křižovatky ul. Hlavní x Nová 
Čtvrť x Ke Tmeni, U Studýnky x ul. Hlavní. 
Studie bude hrazena z peněz přidělovaných na počet 
obyvatel MČ, prosíme o zadání již na podzim 2020!!! 

 

 

Bod 9   Závěr 

Následující jednání MV se koná 31.8.2020. 

Zapsal:  Mgr. Kristýna Štolfa 

Radomil Lepič, předseda MV Újezdec                          Dne 27.7.2020                                                   

Ověřil: 

 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy:   0 


