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Zápis č. 17 z jednání Místního výboru Přerov VI-Újezdec ze dne 5.10.2020 

Místo jednání: úřadovna MČ Újezdec 

Přítomni: Radomil Lepič – předseda 

 Marek Hanzlík 

 Bc. Jitka Stoklásková 

 Břetislav Vystavěl 

 Mgr. Kristýna Štolfa 

 

Program jednání:  

1. Zahájení a kontrola usnášení se 

2. Rekultivace povrhu tréninkového hřiště 

3. Nadcházející akce 2020 

4. Termíny blokového čištění 

5. Rozpočet 2021 

6. Požadavky do mapy sečí 2021 

7. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

8. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 

Předseda Radomil Lepič přivítal členy Místního výboru Újezdec, seznámil je s programem 

jednání. Proběhla kontrola usnášení se, přítomni 4 z 5 členů MV. 

 

Bod 2 

Proběhla diskuze na téma možné rekultivace trávníku na tréninkovém hřišti. Řešení bylo 

odloženo. MV navrhuje z fin. prostředků na rok 2021 vyčlenit 100 tis. Kč na provedení studie 

nebo projektu pro využití travnaté plochy pro míčové hry. K tomuto zjistit možnost využití 

dotace. 

 

Bod 3 

Nadcházející akce 2020 

• stavění + zdobení vánočního stromu 28.11. 

• Mikuláš 5.12. (sobota) – spolupráce s SDH, představení čerti + mikuláš, rozsvícení 

vánočního stromu 

• setkání u stromečku 23.12. (středa)  

• Silvestr 31.12. (čtvrtek)   

 

Bod 4 

Termíny blokového čištění 

MV nemá požadavek na určitý termín 
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Bod 5 

Rozpočet 2021 

Rozpočet pro místní části na rok 2021 je stanoven ve výši 1700,- Kč na 1 obyvatele. 

Návrh rozpočtu 2021 pro místní část Přerov VI-Újezdec 

Návrh z financí na obyvatele 1 433,1 tis. Kč 

Kancelář primátora 

kultura: 80 tis. Kč 

Zůstatek z 2018 převést dle skutečného stavu k 31.12.2019 

Odbor vnitřní správy, oddělení vnitřních služeb 

- Benzín do strojů 5 tis. Kč 

- spotřební materiál: 60 tis. Kč vestavné regály do bývalé místnosti keramiky 

- Plyn PB 3 tis. Kč 

- Náhr. díly a servis na sekačky 4 tis. Kč 

Zůstatek z 2018 převést dle skutečného stavu k 31.12.2019 

Odbor správy majetku a komunálních služeb 

MAJ-silnice, chodníky:  921,1 tis. Kč zpracování studie na opravy chodníků a parkovacích zálivů v místní 

části + oprava komunikace na ul. Nová čtvrť 

Zůstatek z 2018 převést dle skutečného stavu k 31.12.2019 

MAJ-dětská hřiště:  100 tis Kč zpracování projektu na vybudování plochy pro míčové hry na tréninkovém 

hřišti + údržba 

Zůstatek z 2018 převést dle skutečného stavu k 31.12.2019 

MAJ-komunál-nákup služeb a stromků:30 tis. Kč 

Zůstatek z 2018 převést dle skutečného stavu k 31.12.2019 

MAJ-veř. prostranství: 100 tis. Kč –  poldr (rezerva) 

Zůstatek z 2018 převést dle skutečného stavu k 31.12.2019 

 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy 

MAJ-kaple: 50 tis. Kč –malování zákristie + osvětlení zvonice,  30 tis. Kč  Stánky tréninkové hřiště 

oprava, 50 tis Kč zateplení vrata hasičárna  

Zůstatek z 2018 převést dle skutečného stavu k 31.12.2019 
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Bod 6 

Požadavky do mapy sečí 2021 

u zaslaných map žádáme změnit následující: 

• zrušit sečení p.č. 863 - prodáno novému majiteli 
• zrušit sečení p.č. 104 seče stát 
• provést seč p.č. 101/3 3x ročně 
• provést seč p.č. 564/3 5x ročně - převedeno od státu 
• prodloužit délku seče p.č. 1061 a 1062 (potok u fotbalového hřiště) 5x ročně  
• provést seč p.č. 564/3    5x ročně - převedeno od státu 
• provést seč p.č. 313/2 a 313/3    5x ročně - převedeno od státu 
• provést seč p.č. 8/1 5x ročně (od křižovatky Pod dubíčky-Hlavní po křižovatku Pod 

dubíčky-Spojovací  

Požadavek byl zaslán také pí. Doupalové. 

 

Bod 7 

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 
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. 

Odbor ESŽ, 
odd. DS 

8/3/2019 Návrh na vybudování víceúčelového kulturního domu – 
projednání v Radě města 

Odbor 
KP/Odbor MAJ 
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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 
MV žádá o konečné stanovisko 

 
 
 
 
 
 

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. 
 
Odpověď 3.7.2020 
Vlastníkovi kontejnerů, společnosti Asekol, a.s. bylo 
odborem majetku města zadáno přemístění předmětného 
kontejneru na kontejnerové stanoviště na ulici Větrná i 
s vyznačením přesunu na mapě. Důvod přemístění na ulici 
Širokou prověříme a budeme požadovat přemístění na 
námi určené místo. 
 
Odpověď 17. 9. 2020 
Dle vyjádření provozovatele kontejnerů na drobné elektro by 
měl v 39. max. 40. týdnu proběhnout svoz a zároveň i přesun 
kontejneru na stanovené místo. 
Doposud nebylo provedeno 

MAJ - |OSaKS 
Z: Ing 
Kousalová 
T: 18.9.2020 

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. 
 
Odpověď MAJ 1.7.2020 
Uvedená komunikace je krajská ve správě SSOK. Bude 
svolána schůzka, kde bude tato záležitost projednána. 
 
Odpověď MAJ 15.9.2020 
V rámci obnovy není možné, bude projednáno s DI PČR 
MV žádá o zaslání výsledku projednání s DI PČR 

MAJ – DOPR 
Z: A. Salaba 

3/8/2019 Kácení stromů v obci 
- pokácení náletových dřevin podél potoka  

MAJ – OsaKS 
S.Doupalová 
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- 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. 
Viz.podněty 14. jednání (zasláno 3.7.2020)  
– předáno technickým službám,  
 
 V řešení, zatím žádné nové informace 
MV žádá o zaslání výsledku dalšího řešení 

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

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 
 
Odpověď jste obdrželi e-mailem dne 4.8.2020 viz podněty 
15. jednání. 
Nákup a výsadbu dřeviny zahrneme do podzimních 
náhradních výsadeb, ale navrhujeme změnu druhu dřeviny 
(všechny sortimenty smrků jsou napadány kůrovci) – 
douglasku, která rychle roste a netrpí škůdci a chorobami, 
výška dřeviny 150 -180 cm. 
 
V řešení, zatím žádné nové informace 
Do současné doby nebylo realizován. MV žádá o sdělení, kdy tak 
bude. S druhem stromu souhlasí 

MAJ – OsaKS 
S.Doupalová 

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!!! 
 
Odpověď MAJ  
Bude svolána schůzka s předsedou místní části a projektantem, 
kde bude přesně stanoven rozsah prací dle MV Újezdec. 
MV žádá o sdělení schůzky 

MAJ – DOPR 
Z: A.Salaba 
T: 18.9.2020 
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Bod 8  Závěr 

Následující jednání MV se koná 26.10.2020. 

Zapsal:  Mgr. Kristýna Štolfa 

Radomil Lepič, předseda MV Újezdec                            Dne 5.10.2020                                                   

Ověřil: 

 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy:   0 


