
Zápis z 15. jednání Místního výboru místní části Henčlov  
ze dne 2.9.2020 

  

Místo konání: Klub důchodců Henčlov 

Přítomni: Předseda – Petr Laga 

 Martin Jemelka 

 Aleš Vohnický 

 Naděžda Valachová 

 Roman Šrom 

Omluveni:  

  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Požadavek MV na vlastníka komunikace ve Vymyslově na její opravu 

3. Požadavek MV na opravu chodníku na aut. zastávce  směr Troubky n. B. 

4. Požadavek MV na posečení zeleně mezi stromy podél cyklostezky 

5. Různé 

6. Úkoly pro členy místního výboru 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

9.  Závěr  

 
Stručný zápis z jednání 
 
Bod 1  Úvod 
Předseda Petr Laga přivítal hosty a členy MV  
 
Bod 2  Požadavek MV na vlastníka komunikace ve Vymyslově na její opravu 
Vzhledem k havarijnímu stavu místní komunikace ve Vymyslově žádá MV vlastníka této 
komunikace, tj. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, o její opravu. 
 
Bod 3  Požadavek na opravu chodníku na aut. zastávce směr Troubky n. B. 
Místní výbor požaduje provést opravu chodníku na zastávce směr Troubky n. Beč. 
 
Bod 4  Požadavek MV na posečení zeleně mezi stromy podél cyklostezky 
MV požaduje provést posečení zeleně (plevel, bodláky) mezi stromy podél cyklostezky mezi 
Henčlovem a Přerovem. 
 
Bod 5  Různé 

- Jednota SD Uherský Ostroh zaslala na MMP dopis ohledně zachování ztrátové prodejny 
v Henčlově v roce 2021 za podmínky dotace 15 000 Kč měsíčně. MMP požaduje po MV 
hradit tuto dotaci z prostředků místní části „na hlavu“.  
MV s tímto nesouhlasí, výše měsíční částky značně odčerpá finanční prostředky, které 
jsou určeny zejména na údržbu místní části. 



- Člen MV p. Šrom zaslal dne 3.9.2020 samostatné vyjádření p. Střelcovi ohledně svozu 
VOK na velkoobjemový odpad – text viz níže 

 
Dobrý den, 
s tímto řešením jménem osadního výboru Henčlov a jménem občanů nesouhlasíme. Občané 
byli informování a vzhledem k tomu, že si platí za svoz odpadu jsou rozhořčeni, že svoz 
velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu nebude realizován. Drtivá vetšina 
obyvatel nemá možnost odpad do sběrných dvorů ve městě jak odvézt!!! Jiná situace by byla, 
kdyby v každé obci byl zřízen malý sběrný dvůr, ale tak momentálně není. Dovolím si to nazvat 
"krátkozraké" řešení, protože souběžně s tímto rozhodnutím začnou v okolí bezpochyby vznikat 
černé skladky, které bude muset následně město řešit. Přivítali bychom, kdyby k danému 
problému přistoupilo město zodpovědně po stylu Olomouce, kdy v rámci úspor s tříděním 
odpadu bude v předem přesně určený den a dobu (stačí 1-2hodiny odpoledne) přistaven 
velkoobjemový kontejner s tím, že řidič počká u vozu a upozorní občany v případě, že do 
kontejneru budou chtít odložit, co tam evidentně nepatří a tím by se vyřešil problém TSMPr, že 
nebude muset následně nákladně domovní odpad třídit, což zmiňovali na Přerovské televizi, 
jako hlavní problém, proč svoz zrušili. Nebo Vás poprosím, přijďtě lidem sami vysvětlit, proč 
nebude něco, za co platí a co bylo po léta zvykem. To budeme třeba v noci vypínat vodu nebo 
elektřinu, protože lidi zbytečně plýtvají. A zneužívat ke všemu koronavirus mi přijde už taky 
úsměvné, protože nepočítám, že se u kontejnerů na odpad budou lidé kumulovat více než v 
nákupních střediscích a nebude problém udržet dvoumetrový odstup. 
 
Děkuji předem za nějaký rozumný návrh řešení ke spokojenosti občanů místních částí, kteří 
nemají dostupný sběrný dvůr. 
 
Roman Šrom 
Místní výbor Henčlov 
 
 
Bod 6  Úkoly pro členy místního výboru, (MV) 
 

Pořadí/číslo 
jednání MVrok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín 
Plnění 

 
           - 

 
                        - 

Z:  
T:  

 
 
Bod 7  Žádosti a podněty směrované k MMPr 
 

Pořadí/číslo 
jednání MVrok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín 
Plnění 

1/15/2020 Požadavek MV na vlastníka komunikace ve 
Vymyslově - Úzsvm, na její opravu 

Z:   
T:  

2/15/2020 Požadavek na opravu chodníku na aut. zastávce 
směr Troubky n. B. 

Z:   
T:  



3/15/2020 Požadavek MV na posečení zeleně mezi stromy 
podél cyklostezky Henčlov - Přerov 

Z:   
T:  

 
 
Bod 8  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  
 

Pořadí/číslo 
jednání MVrok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín 
Plnění 

  Z:  
T:  

 
 
 
Bod 9  Závěr 
 
P. Laga poděkoval a rozloučil se s přítomnými. 
Příští termín schůze Místního výboru se bude konat 7. října v 18.30 hod. 
 
Zapsala: N. Valachová, dne 10.9.2020 
Ověřil: P. Laga 
 
Podpis: 
 
Obdrží kancelář primátora 
 


