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Zápis z 12. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

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

Datum příštího jednání: Čtvrtek 7. 10. 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 

 RNDr. Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Ludmila Štefanová MČ Penčice 

 Zdeněk Daněk zástup org. pracovnice 

Omluveni: Ing. Zdeněk Navrátil, Ing. Daniela Novotná 

Hosté: Vladimír Machura - Vinary 

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů 

Zapsal: Zdeněk Daněk 

 

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. Problematika třídění odpadů, svozu, budoucnost nakládání s odpady  

4. Požadavky jednotlivých místních výborů 

5. Různé 

6. Závěr 
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Průběh jednání: 

1. Úvod  

 

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

usnášeníschopný.   

Přivítal hosty: zástupce za předsedu MV Vinary p. Vladimíra Machuru – bez práva hlasovat. 

 

V návaznosti na současnou epidemiologickou situaci požádal, aby přítomní 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. Problematika třídění odpadů, svozu, budoucnost nakládání s odpady  

Předseda a současně jednatel TSMPr seznámil přítomné s následujícími informacemi, 

týkajícími se projednávaného bodu. 

 

V roce 2022 se nepředpokládá pro místní části změna systému svozu separovaného odpadu. 

Separovaný odpad (plasty, papír, sklo) budou sváženy ze stávajících stanovišť ve stejném 

svozovém cyklu jako v roce 2021. To platí i pro BIO odpad. 

Co se týká města Přerova, v roce 2022 se začne se změnou svozu separovaného odpadu na 

některých stanovištích. TSMPr zakoupí 2 nová svozová vozidla s robotickou rukou a statutární 

město Přerov nakoupí cca 200 kontejnerů o objemu 2,2 a 3,2 m3 (pouze pro město nikoliv pro 

místní části). Zkušební provoz bude zahájen v 1. polovině roku 2022. 

V roce 2022 bude zahájena příprava na svoz systému door to door v místních částech, a to pro 

svoz papíru a plastů – bude včas projednáno s místními výbory. 

 

Do konce ledna 2022 bude ukončena modernizace třídící linky – následně proběhne informace 

všem zástupcům místních částí, kdy např. do kontejnerů na plast bude možno dávat i kovové 

obaly od nápojů. 

 

Pokud jednotlivé místní části potřebují posílit počet kontejnerů na tříděný odpad, tak je nutno 

žádat přes Ing. Kousalovou (MMPr) a nikoliv přímo TSMPr. 

 

V současné době probíhá svoz separovaného odpadu v těchto cyklech: 

Plasty 2x týdně, papír 1x týdně, kovy a sklo 1x za měsíc. 

 

Následovaly dotazy přítomných: 

Vinary 

- opravy kontejnerových stání: Ing. Střelec – mohou MMPr požádat s uvedením důvodu; 
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- pytlový sběr – mají dvě místa, je možnost tato oplotit: Ing. Střelec – tato sběrová místa by se 

měla postupně utlumit a nepředpokládá se rekonstrukce; 

- odpadkové koše na psí exkrementy: Ing. Střelec – byl proveden zkušební provoz, který se 

neosvědčil a v současné době nejsou a neplánují se. 

 

Lýsky 

- BRKO – když si občané sami dokoupí popelnice, budou vyvezeny? Ing. Střelec – NE, co není 

označeno TSMPr, to se nevyváží. 

 

Žeravice 

- jestli došlo k vyhodnocení odstranění velkoobjemových kontejnerů (VOK). Ing. Střelec – 

VOK byly určeny na velkoobjemový odpad (VO), postupem času se z toho stalo odkladiště 

nebezpečného odpadu (barvy, oleje, …), z tohoto důvodu došlo ke zrušení. Nyní vyhláška 

města upravuje svoz VO 2x ročně (na jaře a na podzim), přijely sběrové vozy na VO a 

nebezpečný odpad, kdy u tohoto stáli pracovníci TSMPr a prováděli kontrolu sbíraného odpadu; 

- navrhují dovoz VOK na 2-3 hodiny jedenkrát za měsíc do místní části, kdy to členové MV 

pohlídají. Ing. Střelec – to není možné, nelze zabezpečit dovoz a následně za 2 hod. odvoz. 

 

 

4. Požadavky jednotlivých místních výborů 

 

Vinary – suchý poldr – projednáno na odboru MAJ - bude zpracováno rozpočtové opatření a 

předloženo do orgánů obce. 

 

Dluhonice – zrušený přejezd v ul. U Rozvodny, probíhají jednání. Předseda MV projevil 

nespokojenost s postupem magistrátu a vedení města Přerova při řešení této problematiky.  

MUDr. Slováček – navrhl, aby přišel na zasedání zastupitelstva, a zastupitelstvo uloží radě 

„vstoupit do harmonogramu stavby“. 

 

Kozlovice – 9. 6. podala přes podatelnu žádost na dofinancování opravy chodníků na ulici Na 

Zábraní pro MČ, do dnešního dne ji nebylo odpovězeno. Žádá o sdělení, zda jsou zákonné 

termíny, dokdy musí být taková žádost vyřízena. Z. Daněk – zákonný termín pro vyřízení 

běžného podání neexistuje. Běžná podání se vyřizují průběžně. Ing. Střelec – sdělil, že prozatím 

není plánováno dofinancovat tuto akci z prostředků města. 

 

Žeravice – Ministerstvo vnitra ČR vypsalo dotace, Ing. Střelec – ano, ví o tom, ale jedná se o 

dotace pro obce (např. do 3tis. obyvatel), nikoliv pro místní části. 

 

Ing. Střelec 

Sečení – v současné době probíhá 3. seč, připomínky ke kvalitě sečení zaslat na paní 

Haluzíkovou (TSMPr), zůstává 5 sečí za rok. 

 

Zájem vyjadřovat se nejen k úpravám jízdních řádů MHD, ale i k plánovaným uzavírkám 

– projednal to s Ing. Kočicovou a budou vyzváni k připomínkování jízdních řádů MHD, jakmile 

se budou připravovat. K uzavírkám komunikací v majetku státu a kraje se může maximálně 

vyjádřit město Přerov. V případě uzavírek účelových komunikací v majetku města budou 

oslovováni k podání připomínek. 

 

Vánoční osvětlení – pro rok 2021 se neplánuje nákup nového vánoční osvětlení. 
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Dotace na provoz prodejen – zatím není znám žádný dotační program OK na dotace pro tuto 

oblast. 

 

Program na obnovu zeleně – Zlepšení kvality prostředí v sídlech – všichni obdrželi od Ing. 

Střelce podkladový materiál. Na současný dotační program se již nepodaří zajistit podklady, 

ale bude vypsaný nový dotační program – vyjednal s Ing. Galou, že projedná uvolnění 

finančních prostředků na zpracování studie pro tento program. Následně by pro místní části, 

které o to požádaly, byl zpracován projekt a žádost o dotace ze strany města (tento projekt a 

případná realizace by byla hrazena z prostředků tzv. na hlavu s tím, že je zde 60% dotace 

z fondu OPŽP, minimální výše 1 realizace je 250.000 Kč (bez DPH). Všichni předsedové MV 

si mají prostudovat tento program, projednat na schůzi místního výboru, zda mají zájem 

se tohoto programu závazně účastnit a v termínu do 31. srpna zašlou předsedovi VMČ   

závazný požadavek na účast v tomto programu. V případě, že se v uvedeném termínu 

neozvou, tak to bude bráno jako vyjádření toho, že nemají zájem.  

 

5. Různé 

 

Žeravice – stříhají/ořezávají se v rámci sečení i keře? Ing. Střelec – pokud mají v mapě sečení 

keřové porosty uvedeny, tak se to stříhá/ořezává. 

 

Dluhonice – žádá o podporu VMČ, aby město urychleně řešilo dopravní obslužnost ul. U 

Rozvodny – všichni souhlasí. 

 

Lýsky – sečení porostu (kopřiv) pokračování ul. Nad Struhou přes Žebračku – naučná stezka 

Přerovským luhem. Ing. Střelec – pokud se jedná o naučnou stezku, tak by to mělo být min. 2x 

ročně sečeno – obrátit se na odbor MAJ. 

 

Lověšice – probíhají jednání ohledně přístupové cesty k firmě Den Braven – občané půjdou na 

zastupitelstvo. 

 

Henčlov – příspěvek na hlavu a jeho výše – mělo by se jednat o jeho výši – zástupci místních 

výborů se dohodli, že případné změny a systém financování místních částí budou řešeny až 

v roce 2022.  

 

 

6. Závěr 

 

Předseda sdělil, že další schůze se bude konat ve čtvrtek 7. 10. 2021 od 16. hodin. Poděkoval 

přítomným za účast na jednání a ukončil zasedání Výboru. 

 

 

 

 

 

Zapsal: Zdeněk Daněk 

 

 

Schválil: Ing. Bohumír Střelec 


