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Zápis z 10. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 8. 4. 2021 v 16 hodin 

Datum příštího jednání: Čtvrtek 27. 5. 2021 v 16.00 hodin 

Místo jednání: Zasedací místnost Smetanova ulice  

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

přítomen Ing. Bohumír Střelec Předseda, MČ Čekyně 

nepřítomna Dana Svobodová MČ Lověšice 

nepřítomna Mgr. Jolana Čechová MČ Kozlovice 

nepřítomen Oldřich Boráň MČ Dluhonice 

nepřítomen Radomil Lepič MČ Újezdec  

přítomen Petr Laga MČ Henčlov 

nepřítomen MUDr. Libor Slováček MČ Lýsky 

přítomen Ing. Jiří Mašek MČ Popovice 

přítomen Ing. Zdeněk Navrátil MČ Vinary 

přítomna RNDr. Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

přítomna Ludmila Štefanová MČ Penčice 

přítomna Ing. Daniela Novotná organizační pracovnice 

Omluveni: 
Dana Svobodová, Jolana Čechová, Oldřich Boráň, Radomil 

Lepič, Libor Slováček 

Hosté:  Ing. Tomáš Navrátil 

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 převodu finančních prostředků pro MČ z roku 2020 do roku 2021 

4. Požadavky jednotlivých MV pro rok 2021 

5. Různé 

6. Závěr 
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Průběh jednání: 

1. Úvod  

 

Předseda zahájil jednání. Konstatoval, že je přítomno 6 členů s právem hlasovat, výbor je 

usnášeníschopný.  Přivítal hosta – Ing. Tomáše Navrátila, uvolněného radního pro dopravu.  

V návaznosti na současnou epidemiologickou situaci požádal, aby přítomní používali 

respirátory, 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 6 Proti 0  Zdrželo se 0 Nehlasoval 0 –  návrh byl přijat, program 

byl schválen 

 

3. Informace ohledně převodu finančních prostředků pro MČ z roku 2020 do roku 

2021 

 

Předseda informoval, že na jednání pondělního zastupitelstva je předložen materiál, jehož 

schválením budou místním výborům převedeny nevyčerpané finanční prostředky z loňského 

roku. 

Převod je rozdělen do 3 skupin, po schválení budou jednotlivé výbory o konkrétní částce 

informovány: 

 Prostředky místních výborů vyčleněné na kulturu v celkové výši 567,7 tis. Kč.  

 Prostředky místních výborů vyčleněné na nákup materiálu, drobného vybavení a 

pohonných hmot v celkové výši 340,2 tis. Kč.  

 Prostředky místních výborů vyčleněné na různé opravy a úpravy v celkové výši 

10.486,5 tis. Kč. 

Po schválení se tyto částky připočítají ke schválenému letošnímu přídělu a budou s nimi moct 

hospodařit. Předseda také hovořil o čerpání finančních prostředků na investiční akce, 

upozornil, že je možné je realizovat po částech, doporučuje zvažovat ve spolupráci s odborem 

magistrátu možnost etapizace plánovaných staveb. 

 

 

4. Požadavky jednotlivých MV pro rok 2021 

 

 Předseda informoval o vypořádání podnětů z minula – zejména se dotkl záležitosti 

čištění Vinarského potoka a požadovaných ořezů. 

 Chodník u křižovatky na Zábeštní Lhotu – L. Štefanová, Penčice – informovala o 

havarijním stavu chodníku, o problémech a komplikacích, který stav chodníku, který 

je důležitou spojnicí k zastávce a do obchodu způsobuje lidem. V současné době 

probíhají projekční práce, cena bude cca 500 tis. Kč.  
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 Požadavky na další nádoby na BIO odpad – L. Štefanová, Penčice – uvedla, že od 

září má od občanů požadavky na další nádoby na BIO odpad, neví, zda budou 

k dispozici. 

V této souvislosti B. Střelec informoval, že již od velikonočního pondělí probíhá svoz 

bioodpadu, a to v sudé týdny, do konce listopadu. V liché týdny se sváží komunální 

odpad. Také se přistavují VOK na bioodpad.  

 Stanovisko města na ukládání rozvodů do chodníku - P. Laga, Henčlov  - uvedl, že 

ČEZ bude ukládat do země svoje rozvody. Požaduje, aby chodníky , které nejsou 

starší 6 let, byly vždy rozebrány v celé šíři a následně zase složeny. Dle jeho 

informací, pokud město jako vlastník toto požaduje, ČEZ při ukládání sítí požadavek 

respektuje. 

 Trasy virníků – P. Laga, Henčlov – to, co se v loňském roce dohodlo již letos opět 

není respektováno, provoz je silný a nechtějí měnit trasy. Budou opět řešit oficiálně 

přes město. 

 Hřbitov – P. Laga, Henčlov – pozitivní hodnocení kácení stromů na hřbitově, je však 

rozježděná příjezdová komunikace, bylo by potřeba ji dosypat. 

 Financování – J. Mašek, Popovice – pro místní části bývá při realizaci větších akcí 

počátkem roku problémem, že nemají převedené nevyčerpané finanční prostředky 

z loňského roku, musejí to řešit rozdělením akce, což však vždy není možné. 

 Pozitivní hodnocení spolupráce s technickými službami  – J. Mašek, Popovice – 

k tomu se připojili i zástupci dalších místních částí. 

 Požadavky na financování z rozpočtu města – Z. Navrátil, Vinary – v září 

předkládali požadavky na financování záležitostí místní části paní Ministrové, nemají 

žádnou zpětnou vazbu, neví, zda bylo do rozpočtu zařazeno.  

 Velkoobjemové kontejnery – L. Landsmannová, Žeravice – dotaz, zda ani v letošním 

roce nebudou kontejnery v místních částech přistavovány. B. Střelec informoval, že 

nikoliv – lidé mají využívat sběrné dvory, případně možnosti objednat si VOK za 

úplatu individuálně (ceník je zveřejněn, likvidace zdarma).  

 Stanoviště u lhotecké lávky – L. Landsmannová, Žeravice – pytlový sběr, diskuse 

k problému. 

 Splavování zeminy do příkopy u kaple sv. Marka – L. Landsmannová, Žeravice – 

dle informací občanů je roura ucpaná hlínou splavovanou z chmelnice. B. Střelec 

uvedl, že je třeba řešit přes SSOK – ať tedy dají podnět A. Salabovi, který bude 

vyčištění s SSOK řešit. 

 Problém s nově přistěhovanými občany – L. Landsmannová, Žeravice – 

informovala, že po nastěhování vznikají v obci problémy, nekontrolovatelný počet 

lidí, řeší s městskou policí. 

 

Informace B. Střelce: 

 Sečení začne podle počasí, dostanou avizo dopředu. Práci si bude přebírat pracovník 

technických služeb, kdyby přesto měli v místních částech připomínky nebo  

reklamace, budou je podávat prostřednictvím vedoucího veřejné zeleně.  

 Akce Ukliďme Česko se s ohledem na situaci letos nekonala, po rozvolnění podmínek 

budou technické služby s místními částmi na úklidové akci spolupracovat obdobně 

jako v minulosti. 

 Vyhlásit apel, aby do kontejnerů na bioodpady lidé nesvazovali větve provazy, 

technologie kompostárny není takový BIO odpad schopna zpracovat 
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5. Různé 

 

Předseda předal slovo T. Navrátilovi, uvolněnému radnímu pro dopravu. Pozval ho na dnešní 

jednání s ohledem na to, že na schůzích výboru se pravidelně hovoří o dopravní problematice, 

padají různé dotazy. 

 

T. Navrátil ve svém vystoupení sdělil následující, odpověděl na dotazy přítomných: 

 Se zástupci místní části Dluhonice je v pravidelném kontaktu, řeší problémy ohledně 

cesty přes Staré Rybníky, stavby ŘSD, problematiku vedení dopravy v návaznosti na 

realizaci dopravních (příp. jiných) staveb.  

 Hovořil o změně vedení dopravy v souvislosti se zahájením stavby průpichu (doprava 

je vedena mimo Kozlovice), spuštění estakády trochu situaci uvolní. Ovšem nejméně 

ještě rok budou problémy s realizací dalších staveb – Lýsky, Polní… 

 Oprava komunikace Lýsky – mělo řešit ŘSD, avšak nedošlo k tomu. Nyní se situací 

zabývá kraj, město požaduje kompletní opravu. 

 Vinary – uzavírka podjezdu do Lýsek (J. Mašek), byl problém, který průběžně řešil 

s předsedou místního výboru. Podjezd nebyl v předem avizovaném termínu uzavřen, 

jelikož se tam objevil problém se zařízením VaKu. Z diskuse vyplynulo, že místní 

části uvítají, aby dostávaly průběžně informace o změnách v uzavírkách (pokud 

je nějaká změna, tak se lidé potom dotazují, a jsou naštvaní, že o tom nevěděli). T. 

Navrátil podotkl, že tentokrát je situace lepší, než předpokládaná. 

 Chodník na Lýsky (Z. Navrátil) - dotaz, zda se nebude posunovat veřejné osvětlení, 

které je umístěno v chodníku. T. Navrátil odpověděl, že nikoliv. 

 Oprava komunikace po realizaci kanalizace v Čekyni (B. Střelec) – měla se po 

realizaci opravit cesta II. třídy, měl zajišťovat kraj. Podobně jako komunikace na 

Doloplazy se opravovat letos nebude (týká se Čekyně a Penčic).  V této souvislosti T. 

Navrátil doplnil, že se má letos opravovat mostek v Penčicích na Tršice s tím, že to 

prověří. L. Štefanová upozornila, že si mysleli, že mostek bude opravován až 

s komunikací. Upozornila, že je tedy třeba částečně opravit objízdnou trasu na 

Lipňany, tato cesta je ve strašném stavu. 

 Oprava komunikace z Předmostí na Lýsky (J. Mašek) - kdy se má opravovat přejezd 

nad Vinarským potokem. T. Navrátil sdělil, že po spuštění komunikace mělo ŘSD 

řešit, zároveň se měla řešit i zastávka (bude rovněž realizováno až s komunikací).  

  

 

6. Závěr 

 

Předseda sdělil, že další schůze se bude konat ve čtvrtek 27. 5., na příští schůzi budou 

dohodnuty i další termíny jednání – vždy pak bude upřesněno dle aktuálních 

epidemiologických podmínek.  

Poděkoval přítomným za účast na jednání a ukončil zasedání Výboru.  

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Bohumír Střelec 

 

 


