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Zápis z 14. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 18. 11. 2021 v 16.00 hodin 

Datum příštího jednání: Bude dohodnuto později 

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 

 RNDr. Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Ludmila Štefanová MČ Penčice 

 MUDr. Libor Slováček MČ Lýsky 

 Vladimír Machura zástupce MČ Vinary 

 Ing. Daniela Novotná org. pracovnice 

Omluveni: Ing. Zdeněk Navrátil, Ing. Jiří Mašek 

Hosté: Ing. Petr Školoud (MAJ) 

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 k systému GIS (veřejná zeleň, osvětlení, odpadové nádoby…), P. Školoud  

4. Různé 

5. Závěr 
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Průběh jednání: 

1. Úvod  

 

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

zástupce za místní část Vinary V. Machura nemá hlasovací právo, nepřítomen J. Mašek. Výbor 

je usnášeníschopný.   

Přivítal hosta – Ing. Petra Školouda (MAJ).  

 

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. Informace k systému GIS (veřejná zeleň, osvětlení, odpadové nádoby…), P. 

Školoud  

 

Předseda uvedl vystoupení P. Školouda, který vysvětlil, jaké informace budou mít možnost 

v místních výborech vyčíst ze systému GIS. Uvedl, že GIS bude nožné využívat pro vzájemnou 

komunikaci mezi magistrátem a místními výbor, v současné době se toto nastavení připravuje 

a dolaďuje. Sdělil, že předání prostřednictvím mailové adresy místního výboru přístupových 

hesel proběhne pravděpodobně v prosinci 2021 nebo v lednu 2022 (počítá se i s následným 

proškolením).  

Byl by rád, kdyby se potom s GISem seznámili, zkusili si intuitivně vyzkoušet, jaké údaje tam 

o své místní části najdou, do systému budou moci jen nahlížet, nikoliv upravovat data. P. 

Školoud uvedl, že naleznou: 

 informace o pozemcích ve vlastnictví města,  

 o záborech na pozemcích města,  

 postupně zde budou pro všechny místní části data k veřejné zeleni (dělá se 

pasportizace),  

 informace k veřejnému osvětlení (rovněž se pasportizuje, zatím jsou hotovy Přerov, 

Předmostí, Popovice, Lýsky a Vinary), 

 povrchové znaky inženýrských sítí (lampy, kanály..), 

 svislé dopravní značení, 

 katalog komunikací. 

Očekává, že jakmile do systému proniknou, sami budou dávat podněty, co by bylo smysluplné 

ještě doplnit.  
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Po prezentaci GISu umožnil předseda přítomným, aby P. Školoudovi pokládali dotazy, 

související s jeho kompetencemi – odpady, zeleň, veřejné osvětlení, hřbitovy:  

 J. Čechová, Kozlovice – proč dochází ke kácení topolů za garážemi. P. Školoud 

vysvětlil systém povolování kácení stromů, které vždy probíhá na základě povolení. B. 

Střelec doplnil, že o kácení požádali vlastníci garáží, s tím, že strom ohrožuje jejich 

majetek. Z diskuse k problematice kácení také vyplynulo, že místní výbory by se chtěly 

ke kácení vyjadřovat již v průběhu povolovacího řízení a také mít potom informaci, kdy 

se kácení realizuje. P. Školoud přislíbil, že zjistí upřesňující informace o výše uvedeném  

konkrétním případě a zajistí, aby se mohli – podobně jako při stavebním nebo územním 

řízením – ke kácení vyjadřovat. 

 R. Lepič, Újezdec – dotaz, zda by bylo možné do GISu dát také studie a projekty. P. 

Školoud uvedl, že ano, zajistí.  

 V. Machura, Vinary – pytlový sběr. Ve Vinarech jsou dvě místa, úprava by údajně 

byla možná, dotazuje se, zda je v této věci vymyšlený systém. P. Školoud sdělil, že se 

k tomuto podnětu vyjadřoval v rámci zápisu z místního výboru. B. Střelec doplnil, že 

z pytlového svozu se ustupuje… využívá se zejména v zahrádkářských koloniích a 

rekreačních oblastech, je s tím spojena řada problémů – od dostupnosti technikou, až po 

nedisciplinovanost lidí. Svoz pytlového odpadu se zajišťuje od 1. 4. do 31. 10., lidé však 

tyto termíny nedodržují. 

 L. Slováček, Lýsky – laguna, kontejner na BRKO byl přeplněn. Dotazuje se, zda by 

městská policie neměla toto hlásit. P. Školoud odpověděl, že je to s městskou policií 

takto dohodnuto. B. Střelec doplnil, že na laguně je situace problematická, obsah 

kontejnerů neodpovídá BRKO. 

 R. Lepič, Újezdec – kontejner na BRKO by v Újezdci potřebovali ještě jeden. Dotaz, 

zda by bylo možné, aby si u technických služeb místní část objednala, potřebovali by 

vyčíslit cenu. B. Střelec odpověděl, že technické služby nemají dostatek dalších 

kontejnerů, pokud by se přistoupilo na režim objednávek a plateb, museli by hradit také 

svoz a likvidaci.  

 B. Střelec, Čekyně – informace ke kompostárně. Problematika obsahu popelnic. 

Nadbytek kompostu. Diskuse, zda by bylo možné, aby si místní části za úplatu 

objednaly pro své občany kompost. Přítomní považují za vhodné, aby se našel systém, 

kdy by se za minimální částku (např. 1,-- Kč nebo 5,-- Kč) za vlečku kompost dal 

objednat. B. Střelec přislíbil, že se pokusí připravit systém a na lednové schůzce bude 

informovat. Dále na dotaz, zda by si lidé na kompostárnu mohli dojet pro kompost 

kdykoliv B. Střelec odpověděl, že po předchozí domluvě to možné je, v současnosti je 

stanovena cena za odběr. 

 D. Svobodová, Lověšice – uvedla, že bezúspěšně urgovali svoz bioodpadu z Moštěnské 

od zahrádek. P. Školoud vyjádřil názor, že odvezeno bylo, avšak je tam vysoká intenzita 

činnosti a situace se tak stále opakuje. 

 B. Střelec, Čekyně – informace k dotazníkové akci na umístění popelnic na tříděný 

odpad přímo u každého rodinného domu. Diskuse k realizaci tohoto záměru (rušení 

popelnicových míst, bytovky v místních částech…).  

 R. Lepič, Újezdec – kontrola podnikatelů, dotazuje se, zda probíhá. P. Školoud 

odpověděl, že tyto kontroly jsou v kompetenci oddělení životního prostředí, podnikatelé 

musejí mít smlouvy na svoz dopadu. Kontroly probíhají nepravidelně.  

 B. Střelec, Čekyně – informace, že poslední svoz bioodpadu proběhne 3. 12. a potom 

až v dubnu. P. Laga upozornil, že by bylo dobré znovu se svozem začít zhruba 

v polovině března v návaznosti na ořez stromů. B. Střelec přislíbil, že se bude podnětem 

zabývat.  
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 B. Střelec, Čekyně – požádal, aby v místních částech vyhlásili, aby lidé nedávali do 

popelnic žhavý odpad.  

 

 

4. Různé 

 

 J. Čechová, Kozlovice – problém s dopravou, jezdí tam i přes zábrany, nedodržují 

značení. 

 O. Boráň, Dluhonice – informace k dopravě, k řešení (doprava dětí, kompenzace), 

termíny dokončení lávek se krátí. Rozebral stávající situaci, zrušení svodidel není 

možné, lidé to tedy ještě musí vydržet. Momentálně probíhají práce na železničním 

svršku, problémy se snaží řešit, není to jednoduché.  

 V. Machura, Vinary – na základě dotazu k projektu na zeleň B. Střelec informoval, že 

se k projektu přihlásilo 5 částí, dle odboru rozvoje se již v místních částech 

s architektkou požadavky projednávaly a nyní se zpracuje studie. 

 D. Svobodová, Lověšice – radary. Minule se projednávalo, že nezabírají celou cestu, 

psali, jaké jsou tam problémy V minulých týdnech tam došlo ke smrtelné nehodě. Mají 

také v zápisu z výboru, zda by situaci nebylo možné řešit, třeba i semafory. T. Navrátil 

se prozatím nevyjádřil. Diskuse k problematice, po jejímž ukončení předložil předseda 

návrh na usnesení: 

Přítomno 9 členů s právem hlasovat. 

Usnesení VMČ 

 

VMČ žádá o řešení přechodu pro chodce na křižovatce v Lověšicích, která je dlouhodobě 

problematickým místem, a je proto nutné řešit situaci se správcem komunikace.  

 

Hlasování Pro 9 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

 D. Svobodová, Lověšice – dotaz, zda se v rámci blokového čištění zajišťuje i sběr listí. 

B. Střelec odpověděl, že nikoliv, v tomto týdnu se začala poslední, pátá seč spojená 

s úklidem listí (netýká se krajských komunikací).  

 P. Laga, Henčlov – informace o jednání se zástupci LOM, situace na letišti. 

 

V bodě různé rovněž předseda informoval, že na zastupitelstvu bude nyní projednáván rozpočet 

na příští rok, předložen je návrh 1.700,-- Kč na hlavu. Zmínil také převody akcí do roku 2022, 

nerozdělené zůstatky se budou řešit v dubnu.  

 

5. Závěr 

 

Předseda sdělil, že termín další schůze bude dohodnut později, bude se konat s největší 

pravděpodobností v lednu. Poděkoval přítomným za práci ve výboru, za dnešní účast na jednání 

a ukončil zasedání Výboru.  

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Ing. Bohumír Střelec 


