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Zápis z 11. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

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

Datum příštího jednání: Čtvrtek 19. 8. 2021 v 16.00 hodin 

Místo jednání: Zasedací místnost Smetanova ulice  

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 organizační pracovnice 

Omluveni:  

Hosté:  

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 čerpání dotací pro místní části z OPŽP v plánovacím období 2021 

– 2027 

4. Plánovaná výstavba vysokorychlostní železniční trati a její vliv na prostředí v MČ 

5. Požadavky jednotlivých místních výborů 

6. Různé 

7. Závěr 
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Průběh jednání: 

1. Úvod  

 

Předseda zahájil jednání. Konstatoval, že je přítomno 10 členů s právem hlasovat, výbor je 

usnášeníschopný.  Člen výboru L. Slováček přijde později.  

 

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 10 Proti 0  Zdrželo se 0 Nehlasoval 0 –  návrh byl přijat, program 

byl schválen 

 

3. Informace ohledně čerpání dotací pro místní části z OPŽP v plánovacím období 

2021 – 2027 

 

Předseda uvedl, že v minulosti se zabývali programy na revitalizace návsí. V novém 

plánovacím období 2021-27 se očekává, že budou vypsány opět dotační tituly na revitalizaci a 

obnovu zeleně. Zpravidla bývají tyto programy dotovány ve výši 85% uznatelných nákladů. 

Vyhlášení se předpokládá na podzim, ale on by chtěl, ať si v klidu zváží možnost a zájem o 

zapojení svých místních částí do programu s tím, že na finanční spoluúčast by se využívaly 

peníze „na hlavu“. Doplnil, že by bylo vhodné, aby nežádala každá místní část 

(prostřednictvím města) samostatně, ale kdyby se jich v žádosti spojilo více. Jakmile budou 

známy konkrétní informace, pozve na schůzi výboru H. Rytířovou. 

 

 

4. Plánovaná výstavba vysokorychlostní železniční trati a její vliv na prostředí 

v MČ 

Předseda uvedl, že tento bod programu je zde na návrh místní části Vinary. Místní výbor 

požádal prostřednictvím zápisu ze své schůze o informace, které jim byly poskytnuty 

počátkem května (Ing. Gala). Doplnil, že se stavba vysokorychlostní trati dotkne částečně i 

dalších místních částí. V současné době nejsou známy konkrétnější informace, předpokládá se 

výstavba zhruba v roce 2030 - 40. Z. Navrátil (Vinary) sdělil, že sledují informace okolo 

VRT, která se nejvíce dotkne právě Vinar. Pokud se počítalo s vedením trasy tunelem, 

nevadilo jim to. Ale údajně se nyní počítá s variantou vedení trasy v záseku (případně 

v částečné kombinaci s tunelem), což je problém. Takové řešení by narušilo klidovou a 

rekreační zónu, turistické trasy i suchý poldr. A proto chtějí tuto věc řešit včas, aby nedopadli 

jako Dluhonice při přípravě stavby dálnice. Nejde jim o kompenzace, ale o řešení, které co 

nejméně naruší obec a klidová území v okolí.  

 

Přišel L. Slováček, přítomno 11 členů s právem hlasovat. 
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Z diskuse vyplynul návrh usnesení VMČ/13/11/2021: 

  

Výbor pro místní části požaduje, 

1. aby statutární město Přerov hájilo realizaci trasy vysokorychlostní železniční 

trati, vedené ve Vinarech tunelem, 

2. aby zástupci místních výborů dotčených místních částí byli zváni k jednáním 

souvisejícím s přípravou VRT.  

Po ukončení diskuse k tomuto bodu nechal předseda o tomto návrhu hlasovat. Přítomno bylo 

11 členů s právem hlasovat. 

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

 

 

5. Požadavky jednotlivých místních výborů 

 

V úvodu tohoto bodu se předseda obrátil k přítomným členům s vyjádřením ke spoření 

z peněz „na hlavu“ – s ohledem na inflaci a rostoucí ceny doporučuje, aby své plánované 

investice po dohodě s magistrátem řešili na etapy, postupně (pokud je to možné).  

Dále se předseda vrátil k požadavkům a podnětům vzneseným na minulé schůzi, informoval o 

jejich vypořádání: 

 Ve věci čištění Vinarského potoka proběhlo jednání s Povodím Moravy, oprava 

nebude, sečení ano. 

 Ve věci Čekyňské stoky také proběhlo jednání s Povodím, opravu mají 

v dlouhodobém plánu oprav (2021, 2022).  

 K požadavku na další nádoby na bioodpad uvedl, že prozatím nové nádoby nejsou 

k dispozici, informoval ve stručnosti o budoucích záměrech v nakládání s odpady. 

 Komunikaci technických služeb ke svozu nebezpečného odpadu, sečení a dalším 

věcem  bude zajišťovat přes maily předsedů. 

 Dotázal se, zda v Žeravicích dali podnět ve věci splavování zeminy z chmelnice. L. 

Landsmannová uvedla, že požádali o čištění svodnice. 

 K dotazu předsedy, zda v Žeravicích trvá problém s nově přistěhovanými občany L. 

Landsmannová uvedla, že trvá, hlavně nyní mají problémy s odpady, nepořádkem, 

elektroodpadem…  

 Sečení – první seč se dokončuje, zatím neproběhlo v Lověšicích, není hotovo 

v Kozlovicích a Penčicích. Připomínky mají hlásit paní Haluzíkové. Příští týden 

provede kontrolu, předseda zmínil sečení dětských hřišť a hřbitovů. Pokud nastanou 

problémy, mají se ozvat. 

V souvislosti se sečením zazněla informace L. Štefanové (Penčice), že byla sečena 

vysoká tráva a zůstala na trávnících ležet. Dále uvedla, že před úřadovnou a na 

dětském hřišti není posečeno, dnes dostala informaci z MAJ, že se jedná o pozemky 

ve správě Bytové správy. B. Střelec sdělil, že až na vybrané úseky je všude sečení 

objednáno a placeno také se sběrem. Přislíbil, že se bude zabývat také problémem 

sečení pozemků Bytové správy.  

 

Nové podněty: 

 J. Čechová (Kozlovice) – příprava rekonstrukce ulice Na Zábrání. Na základě 

sdělení předseda přislíbil, že bude tento podnět osobně řešit s A. Salabou.  

 J. Čechová (Kozlovice) – příprava rekonstrukce kuchyňky,  v listopadu se tam byla 

podívat pracovnice úřadu s projektantem, od té doby se nic neděje. Na základě sdělení 

předseda přislíbil, že bude tento podnět osobně řešit.  

 J. Čechová (Kozlovice) – opakované a neustálé problémy s dopravou. 
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 J. Čechová (Kozlovice) – je potřeba řešit kontejnerová stání v ulicích Květná a 

Tučínská, alespoň je nutné přidat kontejner na papír.  

 O. Boráň (Dluhonice) – informoval o problémech s dopravní obslužností Dluhonic 

v souvislosti s uzavřením přejezdu, děti mají problém dostat se do školy, byla zrušena 

linka 105, autobus „citovák“ je plný… Řešil s T. Navrátilem, linka bude obnovena až 

se dodělá nadjezd, tedy 21. 7. 

 O. Boráň (Dluhonice) – informoval, že budou potřebovat pomoc – 8. 8. se uzavře 

přejezd u rozvodny (do června 202W2) a cca 25 občanů bude zcela odříznuto od 

Dluhonic, náhradní trasy okolo kolejí jsou absolutně nepřijatelné. Na jednáních, 

kterých se zúčastnil zaznělo, že v roce 2017 byly tyto náhradní trasy a tento 

harmonogram prací schválen městem. Na základě sdělení předseda přislíbil, že bude 

tento podnět osobně řešit.  

 O. Boráň (Dluhonice) – informoval, že pokračují práce na koridoru, hotovo by mělo 

být ve 4. čtvrtletí 2022, neustále řeší čištění vozovek. 

 L. Landsmannová (Žeravice) – vrátila se k problematice soužití s romskou 

komunitou, zejména akcentovala problém s odpady, tříděním… Z diskuse 

vyplynulo, že by pravděpodobně bylo nejlepším řešení kontejnery na tříděný odpad 

v dotčené lokalitě nahradit kontejnery na TKO.  

 L. Slováček (Lýsky) – uvítal by, kdyby se stejně jako k připravovaným jízdním 

řádům příměstské dopravy mohli vyjadřovat i k městské dopravě, ale i k výlukám… 

Informace by měli dostávat s předstihem. Na základě sdělení předseda přislíbil, že 

bude tento podnět osobně řešit s M. Považanovou a J. Kočicovou. 
 L. Slováček (Lýsky) – eroze břehů Strhance, břehy jsou zpevněny jen někde, mělo by 

se řešit. J. Mašek upozornil, že eroze vodních toků je v gesci vlastníka pozemků. Na 

základě sdělení předseda přislíbil, že tento podnět osobně projedná. 

 

Odešla L. Landsmannová, přítomno 10 členů s právem hlasovat. 

 

 R. Lepič (Újezdec) – vrátil se k problematice sečení, ani u nich neproběhl sběr, 

údajně bude až při příští seči. Na základě sdělení předseda přislíbil, že tento podnět 

osobně projedná.  

 R. Lepič (Újezdec) – dotázal se, zda budou prováděny postřiky chodníků. B. Střelec 

informoval, že ano – na jaře a na podzim. 

 R. Lepič (Újezdec) – problémy s chováním omladiny na odpočinkových místech 

v obci. Požaduje, aby se touto problematikou zabývala – hlavně v pátek a sobotu – 

městská policie. 

 R. Lepič (Újezdec) – poděkování za pomoc se zbudováním mokřadu.  

 Z. Navrátil (Vinary) – má stejnou připomínku k jízdním řádům a komunikaci ve 

věci MHD, jako L. Slováček.  

 Z. Navrátil (Vinary) – suchý poldr – mají studii a cenovou nabídku, chtěl by vědět, 

zda je možné financování i z jiných peněz, než z těch „na hlavu“, jedná se o ochranu 

obyvatel. Na základě sdělení předseda přislíbil, že prověří možnosti. 

 D. Svobodová (Lověšice) – dotázala se, zda je možné k jednomu odpadovému stání 

umístit fotopast. Předseda informoval, že to může udělat jen městská nebo státní 

policie. Diskuse k problematice.  

 D. Svobodová (Lověšice) – dotázala se k rozpočtu, chtěla by vidět, jaké finance mají 

na kterých položkách… B. Střelec vysvětlil fungování rozklikávacího rozpočtu s tím, 

že podrobné informace k rozpočtu na opravy, rekonstrukce a další investice pro 

jednotlivé místní části určitě po domluvě získají na odboru MAJ.  
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Odešel J. Mašek, přítomno 9 členů s právem hlasovat. 

 

 D. Svobodová (Lověšice) – vánoční osvětlení – v minulosti bylo každé místní části 

přiděleno 5 ks, dotázala se, zda by nebylo možné přidat další prvky. Na základě 

sdělení předseda přislíbil, že prověří možnosti. 

 D. Svobodová (Lověšice) – dotaz k blokovému čištění – termíny již byly rozeslány 

k potvrzení.  

 P. Laga (Henčlov) – problematika Vymyslova, bezvýsledně požádali stát o opravu 

cesty, potřebovali by aspoň vyspravit cestu.  

 P. Laga (Henčlov) – problematika dotací na prodejny v malých obcích. Opět se 

krajské dotace nevztahují na místní části, tento požadavek nebyl prosazen. 

 

 

6. Různé 

 

Stanovení termínů dalších schůzí VMČ: 

 ve čtvrtek 19. 8. v 16 hodin 

 ve čtvrtek 7. 10. v 16 hodin 

 ve čtvrtek 18. 11. v 16 hodin 

 

Požadavek O. Boráně (Dluhonice) na sjednání nápravy v e-mailové komunikaci mezi 

magistrátem a místními výbory. K požadavku se přidali i další členové výboru, nynější 

přístup k poště je složitý, naprosto se ztratila operativnost. Na základě sdělení předseda 

přislíbil, že tento podnět osobně projedná.  

  

 

7. Závěr 

 

Předseda sdělil, že další schůze se bude konat ve čtvrtek 19. 8. od 16 hodin. Poděkoval 

přítomným za účast na jednání a ukončil zasedání Výboru.  

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Bohumír Střelec 


