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Zápis z 9. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

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

Datum příštího jednání: 
Čtvrtek 12. 11. v 16.00 hodin 

 

Místo jednání: Zasedací místnost Smetanova ulice (ve dvoře) 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Ing. Bohumír Střelec Předseda, MČ Čekyně 

 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 

 Ing. Zdeněk Navrátil MČ Vinary 

 RNDr. Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Ludmila Štefanová MČ Penčice 

 Ing. Daniela Novotná vedoucí Kanceláře primátora 

Omluveni:  

Hosté:  Ing. Petr Školoud 

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů 

Zapsal: Daniela Novotná 

 

Celkem členů výboru: 11  

Usnesení je platné, pokud je pro 6 hlasů.  

 

  

Navrhovaný program: 

 

1. Úvod 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Informace ohledně plánu SM Přerov pro rok 2021 – příspěvek tzv. na hlavu 

4. Informace ohledně možnosti dalších nádob na BIO pro občany MČ 

5. Různé 

6. Závěr 
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Průběh jednání: 

1. Úvod  

 

Předseda zahájil jednání a informoval, že zastupitelstvo svým usnesením 509/14/2/2020 

odvolalo z funkce člena výboru Petru Trlidovou a Danielu Novotnou a s účinností od 1. 9. 

2020 má tedy 11 členů. Usnesení je platné, pokud je pro 6 hlasů.  

Konstatoval, že je přítomno 9 členů s právem hlasovat, později přijdou MUDr. Libor 

Slováček a Ing. Zdeněk Navrátil. Přivítal hosta - Ing. Petra Školouda, vedoucího oddělení 

správy ostatního majetku a komunálních služeb, kterého upozornil, že hosté nemají hlasovací 

právo. Konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.   

 

V návaznosti na současnou epidemiologickou situaci požádal, aby přítomní používali roušky, 

dodržovali rozestupy a jednali s co nejvyšší efektivitou, aby osobní kontakty byly omezeny na 

nezbytně nutnou dobu.  

 

 

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. Informace ohledně možnosti dalších nádob na BIO pro občany MČ 

Předseda navrhl, aby se v tomto bodu programu projednaly veškeré záležitosti, které jsou 

v kompetenci Ing. Petra Školouda, vedoucího oddělení správy ostatního majetku a 

komunálních služeb, což bylo pozitivně přijato. Postupně se tedy hovořilo o těchto tématech, 

vycházejících ze zkušeností a problémů jednotlivých místních částí. Předseda informoval, že 

pod P. Školouda spadá zejména péče o veřejnou zeleň, Michalov a odpadové hospodářství.  

 

 Sečení polních cest a jejich okolí – k tomu P. Školoud uvedl, že toto není v plánu 

sečí, místní části dostávají peníze, které na zajištění sečení polních cest mohou využít. 

 Ořezy – P. Školoud informoval, že je třeba písemně požádat o provedení ořezů, 

žádosti posílat na adresu petr.skoloud@prerov.eu, který zajistí, aby odbor připravil 

žádost legislativně a služba bude následně zabezpečena. Informoval obecně také o 

režimu kácení. J. Čechová se dotázala, zda by v Kozlovicích mohli v rámci tréninku 

provádět dobrovolní hasiči. P. Školoud odpověděl, že to možné je. Na dotaz ohledně 

možnosti přistavení velkoobjemového kontejneru na ořezy B. Střelec upozornil, že do 

kontejneru je možné ukládat pouze větve a zeleň, kterou lze zpracovat v kompostárně. 

Kmeny si musí vyřešit jinak.   

 Popelnice na bioodpad – B. Střelec sdělil, že byly pořízeny další 240 litrové nádoby, 

které budou přidělovány občanům, kteří ještě tyto nádoby na BIO odpad nemají. 

Nepředpokládá se další masivní nákup nových nádob na BIO. Žádost posílat na 

eva.kousalova@prerov.eu.  

 Zrušení velkoobjemových kontejnerů. Tuto otázku otevřel P. Laga, v diskusi se 

s nesouhlasným stanoviskem k tomuto rozhodnutí města přidali téměř všichni členové 

výboru. Upozorňovali, že to lidem v místních částech způsobuje komplikace. B. 

mailto:petr.skoloud@prerov.eu
mailto:eva.kousalova@prerov.eu
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Střelec vysvětlil, že do velkoobjemových kontejnerů lidé v poslední době odkládali i 

věci, které tam nepatří (televize, stavební suť, barvy…), což znamenalo, že se odpad 

musel v technických službách třídit (zvýšení nákladů). Lidé mají možnost vše 

nepotřebné odvážet do sběrných dvorů, u technických služeb lze za poplatek objednat 

odvoz. Pokud se v místní části domluví, mohou si kontejner objednat i z peněz na 

hlavu. Upozornil, že problémy jsou i s kontejnery na bioodpad, i do nich lidé odkládají 

např. kusy betonu či železa, což je problém – ničí to stroje. V diskusi zaznělo, že 

kontejnery by přistavovány být měly, třeba jen na omezenou dobu – např. 3 hodiny, u 

kontejneru by měl být dohled např. ze strany technických služeb, případně by si to 

ohlídali sami. V diskusi zazněla kritika, že město nehledá jinou alternativu. V závěru 

jednání se ještě k této problematice vrátila D. Svobodová s otázkou, zda by se 

nemohly využít kamery. B. Střelec upřesnil, že fotopasti může používat pouze 

Městská policie. Pokud by je chtěli někam umístit, musí požádat Městskou policii.  

 

Přišel L. Slováček, přítomno 10 členů s hlasovacím právem 

Po ukončení diskuse k tomuto bodu předložil předseda návrh na usnesení: 

Přítomno 10 členů s právem hlasovat. 

 

Usnesení VMČ/10/9/2020  

 

VMČ nesouhlasí se zrušením přistavování velkoobjemových kontejnerů na místní části, 

požaduje přehodnocení tohoto rozhodnutí a zachování stávajícího systému, nebo 

zavedení jiného vyhovujícího systému pro svoz velkoobjemového a nebezpečného 

odpadu pro občany místních částí.  

 

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

 

 

 Svoz nebezpečného odpadu – se bude v místních částech konat 7. 11. Na stanovištích 

v jednotlivých místních částech budou vždy 15 – 20 minut, harmonogram dostanou.  

 Dotaz, jak často se odváží jedlý olej – B. Střelec odpověděl, že 1x za jeden až dva 

měsíce nebo podle potřeby. Podobně, jako když jsou plné kontejnery na textil nebo 

elektro, mají nahlásit. Odvoz bude objednán u externí firmy, která svoz zajišťuje. B. 

Střelec v této souvislosti ještě uvedl, že jsou problémy s obsahem popelnic na jedlý 

olej, pokud se situace nezlepší, svozová firma zvažuje zrušení smlouvy.  

 

Přišel Z. Navrátil, přítomno 11 členů s hlasovacím právem 

 

 Mapy sečí – na podnět R. Lepiče se diskutovalo k problematice map sečí. V diskusi 

zaznělo, že mnohdy se sečou jiné pozemky, než ty odsouhlasené, hovořilo se také o 

systému zpracování, projednání a odsouhlasení map. B. Střelec upozornil na nutnost 

provázanosti frekvence a výměr sečení na schválený rozpočet. Z diskuse vyplynulo, že 

do konce roku by se měly vyjasnit plochy a výměry, po schválení rozpočtu by se 

rozhodlo o frekvenci a byly by případně provedeny korekce. Požadavek, aby mapy 

sečí obsahovaly rovněž legendu, nyní není zřejmé, co která barva značí.  P. Školoud 

přislíbil, že se bude této problematice věnovat. 

Po ukončení diskuse k tomuto bodu předložil předseda návrh na usnesení: 
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Přítomno 11 členů s právem hlasovat. 

Usnesení VMČ/11/9/2020  

 

VMČ požaduje, aby odbor MAJ předložil a projednal návrh ploch pro sečení místních 

částí na rok 2021 v termínu do 20. 12. 2020. Po schválení rozpočtu bude v průběhu 

měsíců leden – únor 2021 dojednána konečná výměra sečených ploch a frekvence sečení.  

 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

 Zimní údržba – P. Laga otevřel otázku zimní údržby. B. Střelec sdělil, že v rámci 

zimní údržby může být provedeno jen to, co je schváleno. Doplnil, že podněty na 

změny oproti stávajícímu stavu mají předložit do konce září. Změny musí schválit 

město. Z diskuse vyplynul závěr, že výbory zašlou na odbor MAJ případné návrhy 

na změny na zimní údržbu komunikací v příštím roce do 30. 9. 2020 na adresu 
alexandr.salaba@prerov.eu. Poslat informaci i v případě, že změny nepožadují.  

 

 

4. Informace ohledně plánu SM Přerov pro rok 2021 – příspěvek tzv. na hlavu 

Předseda informoval o přípravě rozpočtu na příští rok s tím, že náměstkyně H. Mazochová mu 

potvrdila, že do návrhu rozpočtu na rok 2021 bude zachována pro místní části částka „na 

hlavu“ ve výši 1.700,-- Kč. B. Střelec přislíbil, že místním výborům počátkem roku pošle stav 

obyvatel k 1.1.2021.  

 

5. Různé 

 

 B. Střelec – svoz odpadu z pytlových stanovišť. Tento problém řešili i na jednání 

odpadové komise, ze stanovišť se stávají stále více černé skládky. Vytipovali zrušení 

některých z nich, případně se v některých lokalitách zvažuje nahradit je kontejnery. 

Toto se bude ještě muset dořešit.  

 B. Střelec – kompostárna. V průběhu měsíce října bude opět k dispozici pro občany 

kompost, přesný termín není prozatím znám, přesný termín vydávání kompostu bude 

sdělen místním výborům. 

 B. Střelec – z minula: Problém se sečením při vstupu do zahrady u Dělnického 

domu. Sdělil, že situaci prověřoval, dle jeho zjištění v objektu není stálý nájemce, 

objekt se pronajímá jen na krátkodobé aktivity. D. Svobodová uvedla, že zahradu má 

v nájmu pan K., podklady mu zašle. B. Střelec doplnil, že pokud není sečení součástí 

nájemní smlouvy, měli by si dotčenou plochu zařadit do mapy sečení.  

 B. Střelec – z minula: Problém oprav cest po stavbě dálnice (Vinary), problém, že 

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

uvedl, že se stále řeší.  

 B. Střelec – z minula: 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 uvedl, že se řeší. Studie je zpracována, 

druhá zastávka prozatím nebude řešena.  

 B. Střelec – z minula: Problematika dopravy Dluhonice. K tomuto tématu široká 

diskuse, a to nejen co se týče Dluhonic (O. Boráň opět podrobně informoval o 

problémech), ale i Lýsek, Kozlovic, Čekyně, města - problémy s objízdnými trasami, 

nekoordionovanost staveb na území města, při stanovování uzavírek a objízdných tras 

s nimi nikdo nejedná, problémy vyplývající z dopravy nikdo neřeší, otázka kamionů… 

mailto:alexandr.salaba@prerov.eu
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Komunikace s primátorem ani s uvolněným radním pro dopravu nepřináší očekávané 

výsledky, neprobíhá usměrňování dopravy ani ze strany Policie ČR, ani ze strany 

Městské policie. Z diskuse vyplynul požadavek, aby na příští schůzi výboru byl 

přizván primátor a uvolněný radní pro dopravu.  

Po ukončení diskuse k tomuto bodu předložil předseda návrh na usnesení: 

Přítomno 11 členů s právem hlasovat. 

Usnesení VMČ/12/9/2020  

 

VMČ požaduje, aby zastupitelstvo uložilo radě neodkladně řešit kritickou dopravní 

situaci v místních částech, zejména zajistit koordinaci jednotlivých staveb probíhajících 

na území města Přerova s negativním dopadem na dopravu ve městě a jeho místních 

částech.  

 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

 L. Štefanová, Penčice – ořezy. Uvedla, že dávali požadavek na likvidaci porostů akátu 

a jasanů, bylo jim odpovězeno, že technické služby nemají kapacitu. B. Střelec 

upřesnil, že toto lze objednat (přes odbor MAJ) také u jiné firmy.  

 L. Štefanová, Penčice – Přerovské listy. Uvedla, že od začátku roku nejsou do Penčic 

opakovaně vůbec dodávány Přerovské listy. D. Novotná vysvětlila způsob distribuce a 

reklamace.  

 J. Čechová, Kozlovice – kompenzace pro Kozlovice za to, jak musejí trpět z dopravy 

přes Kozlovice. B. Střelec sdělil, že toto není věc, kterou by mohl výbor řešit.  

 J. Čechová, Kozlovice – opravy komunikací. Diskuse k možnosti realizovat opravy 

chodníků z našetřených peněz na hlavu po částech. 

 Z. Navrátil, Vinary – vyčištění koryta Vinarského potoka. Uvedl, že dopravní 

obslužnost Vinar je nyní tristní, ale když je komunikace uzavřená, mělo by se vyčistit 

koryto Vinarského potoka. Ten je majetkem Povodí Moravy. B. Střelec přislíbil, že 

věc projedná s P. Julišem.  

 Z. Navrátil, Vinary – velkoobjemové kontejnery. Dotázal se, zda by nebylo možné 

do Vinar přistavit 2 – 3 velkoobjemové kontejnery, jelikož je nyní velmi špatná 

dopravní obslužnost, pro lidi je komplikované jezdit do sběrných dvorů. B. Střelec 

odpověděl, že špatná dopravní situace je téměř všude, je třeba ke všem přistupovat 

stejně.  

 L. Slováček, Lýsky – městská autobusová doprava. Podnět, aby v době uzávěry 

lýseckého podjezdu byl zaveden spoj mezi Kauflandem a Lýskami. B. Střelec doplnil, 

že v Čekyni vypadl spoj 107, řeší přidání spoje – Arriva však tvrdí, že nemá ani řidiče, 

ani autobusy. B. Střelec přislíbil, že věc projedná s J. Kočicovou.  

 D. Svobodová, Lověšice – rozpočet. Na základě dotazu bylo řečeno, že místní části 

mají dát podklady k opravám nemovitého majetku v místních částech, který požadují 

opravit mimo prostředky tzv. na hlavu. Požadavek mají zaslat do 18.9.2020 na paní 

Ministrovou.  

 D. Svobodová, Lověšice – náhradní výsadba. Za pokácené stromy v parku požadují 

prozatím bezvýsledně doplnit stromy na témže místě. B. Střelec vysvětlil, jak náhradní 

výsadba funguje a sdělil, že musí žádat přes P. Školouda. 
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 P. Laga, Henčlov – cyklostezka. Požadavek na posekání přerostlé plevele podél 

cyklostezky.  

 P. Laga, Henčlov – Ukliďme Česko. Dne 26. 9. se opět připojí k této akci, upozornil, 

že bude více pytlovaného odpadu. B. Střelec připomněl, že jako každoročně jsou 

schopni na tuto akci na základě žádosti poskytnout nějaký materiál (rukavice, pytle).  

 

6. Závěr 

Předseda sdělil, že další schůze se má konat ve čtvrtek 12. 11. v 16.00 hodin – bude 

upřesněno dle aktuálních epidemiologických podmínek. Poděkoval přítomným za účast na 

jednání a ukončil zasedání Výboru.  

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Bohumír Střelec 

 

 


