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Zápis z 13. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 7. 10. 2021 v 16.00 hodin 

Datum příštího jednání: Čtvrtek 18. 11. 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 

 Ing. Jiří Mašek MČ Popovice 

 RNDr. Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Ludmila Štefanová MČ Penčice 

 Vladimír Machura zástupce MČ Vinary 

 Ing. Daniela Novotná org. pracovnice 

Omluveni: MUDr. Libor Slováček, Ing. Zdeněk Navrátil 

Hosté: Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní pro dopravu 

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. Požadavky jednotlivých místních výborů 

4. Různé 

5. Závěr 
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Průběh jednání: 

1. Úvod  

 

Předseda zahájil jednání. Konstatoval, že je přítomno 9 členů s právem hlasovat, zástupce za 

místní část Vinary nemá hlasovací právo. výbor je usnášeníschopný.   

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

 

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

schválen 

 

3. Požadavky jednotlivých místních výborů 

 

V tomto bodu programu se předseda vyjádřil k následujícím věcem: 

 Návrh rozpočtu na rok 2022 – obdrželi všichni informace k rozpočtu, výše vychází 

z počtu obyvatel k 1. 1. 2021 a z částky „na hlavu“ ve výši 1.700,-- Kč. Do 16. 10. mají 

částku rozdělit (vyčlenit si peníze na kulturní aktivity). Zmínil převod nevyužitých 

prostředků do rozpočtu na rok 2022. 

 Dotace na provozování venkovských obchodů - ani letošní dotační program podpory 

malých prodejen na venkově Obchůdek +. se nevztahuje na finanční podporu obchodů 

v místních částech velkých obcí a měst. Lze ji uplatnit pouze pro obce do 1000 obyvatel 

nebo pro místní části obcí do 3000 obyvatel, v nichž nežije více než 1000 lidí. Na 

podporu obchodů v našich místních částech tedy nelze z tohoto programu žádat. 

 Svoz bioodpadu – uvedl, že technické služby nebudou svážet bioodpad v pytlích, 

technologie to neumožňuje. Pytlovaný odpad bude ponechán v místních částech, 

nebude likvidován ani jako černá skládka.  

 Program na obnovu zeleně – Zlepšení kvality prostředí v sídlech – místní části, které 

požádaly, budou osloveni P. Galou nebo architektkou Michálkovou ve věci zpracování 

studie – zadávacích podmínek. Následně pokud bude dotační program vypsán, by byl 

zpracován projekt a žádost o dotace ze strany města (tento projekt a případná realizace 

by byla hrazena z prostředků „na hlavu“). O aktuálním vývoji je bude informovat. 

K této problematice, zejména co se týče plánování financování, se v průběhu schůze 

vyjádřil také R. Lepič a V. Machura.  

 

V tomto bodě jednání vystoupil také uvolněný radní pro dopravu T. Navrátil, který sdělil 

následující informace: 

 Dluhonice: Město zajistilo dopravu na autobus do školy dětem z ulice Za rozvodnou, 

rada schválila darovací smlouvy pro rodiny z této ulice jako kompenzaci nákladů 
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spojených se zásadním omezením  v dopravní obslužnosti. K této problematice se 

vyjádřil také O. Boráň, který uvedl, že zůstává nedořešeno odstranění svodidla ze 

zkolaudované cesty, která má úzký profil, bylo by třeba řešit alespoň dopravním 

značením nebo výstražnými tabulemi. 

 Kozlovice: z největší pravděpodobností budou 8. 11. zahájeny velkoplošné opravy 

komunikace, což bude znamenat týdenní uzavírku, momentálně v řešení.  

 Přehledové radary – předložil ke zvážení možnost umístění přehledových radarů 

v místních částech (zvážit lokaci - je třeba je umístit na sloupy veřejného osvětlení 

v majetku města). Cena jednoho radaru se pohybuje okolo 250 tis. Kč, pokud bude 

vypsán dotační program, zaplatily by si místní části z peněz „na hlavu“ finanční 

spoluúčast, která by představovala cca 30 tis. Kč. Město se bude snažit v tomto 

dotačním programu uspět. Místní části sdělí, zda mají o pořízení přehledového radaru 

za těchto podmínek zájem do konce října D. Novotné.  

 Penčice: most by měl být do 30. 11. dokončen. 

 Kočíře: snaha, aby se začalo příští rok s opravou (ŘSD neuznala požadavky města).  

 

V této části programu se diskutovalo o radarech v Lověšicích, Lýskách a Kozlovicích. D. 

Svobodová zmínila zájem Lověšic, aby byl doplněn radar, který by měřil i v opačném směru, 

než jen na výjezdu z Přerova. P. Laga se vyjádřil k přetrvávajícím problému, kdy na letišti celé 

dny využívají virníky tzv. severní malý okruh, což významně obtěžuje Henčlov – chtějí 

projednat, aby byl využíván i jiný okruh. 

 

Po skončení diskuse týkající se dopravy předseda T. Navrátilovi poděkoval za účast na schůzi 

výboru, T. Navrátil odešel. 

 

Následovala vystoupení zástupců jednotlivých místních částí: 

 

Penčice, L. Štefanová:  

 Problematika sečení – v letošním roce u nich první seč skončila 10. 6 a druhá seč 

koncem června. Byla by ráda, kdyby se Penčice v harmonogramu prvních sečí  dostaly 

do dřívějších termínů.  K problematice sečení se vyjadřovala také D. Svobodová – i 

v Lověšicích měli na podzim špatné zkušenosti s firmou. B. Střelec sdělil, že v letošním 

roce je obecně více stížností na sečení, souvisí to jednak s deštivým létem, kdy tráva 

rychle dorůstala, a také s nedostatkem pracovníků a dodavatelských firem. Řeší situaci, 

apeluje, aby své reklamace ke kvalitě sečení předávali ihned. 

 Problém s porosty akátů – v loňském roce se měly částečně odstraňovat a chemicky 

ošetřovat, na koho dát požadavek. B. Střelec sdělil, že tyto požadavky je třeba směrovat 

na odbor MAJ – S. Doupalovou.  

 Problematika přípravy výstavby 12 rodinných domů – hovořila o problémech 

s přístupovou cestou, B. Střelec sdělil, že při výstavbě je třeba stavebníkům dát možnost 

příjezdu s technikou, řeší se to tedy povolením s tím, že následně musí přístupovou cestu 

uvést do původního stavu. Je to běžný postup. 

 

Kozlovice, J. Čechová 

 Blokové čištění – ráda by ještě dočištění návsi těsně před hody.  

 

Žeravice, L. Landsmannová 

Blokové čištění – v rámci čištění nebyly vyčištěny dešťové sběrače a vpusti v rigolech, B. 

Střelec sdělil, že mají reklamovat.  
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Vinary, V. Machura 

Záměr na velkochov slepic Sobíšky – diskuse k tomu záměru, v obcích a místních částech dle 

informací některých členů již se podepisuje petice proti umístění velkochovu v této lokalitě.  

 

P. Laga, Henčlov 

Stížnosti na zápach – při severním větru obtěžuje Henčlov zápach z čističky. B. Střelec sdělil, 

že je třeba se dotázat a dát podnět na VaK., ať se k této problematice vyjádří.  

 

4. Různé 

 Poslední svoz biopopelnic – se uskuteční 3. 12. 2021. 

 Doklady k proplacení – předávat na Kancelář primátora průběžně, upozornění na 

sortiment. 

 Pozvání na koncert.  

 

 

5. Závěr 

 

Předseda sdělil, že další schůze se bude konat ve čtvrtek 18. 11.  2021 od 16 hodin. Poděkoval 

přítomným za účast na jednání a ukončil zasedání Výboru.  

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Ing. Bohumír Střelec 

 

 

 

 


