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Zápis z 16. schůze Výboru pro místní části  

 

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 24. 3. 2022 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Smetanova 

Datum příštího jednání: Čtvrtek 12. 5. 2022 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Smetanova 

Místo jednání: Zasedací místnost rady 

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 

omluven MUDr. Libor Slováček MČ Lýsky 

 Ing. Jiří Mašek MČ Popovice 

omluven Ing. Zdeněk Navrátil MČ Vinary 

 Ing. Daniela Novotná org. pracovnice 

Omluveni: MUDr. Libor Slováček, Ing. Zdeněk Navrátil 

Hosté: Ing. Tomáš Navrátil, Ing. arch. Jan Horký, Vladimír Machura 

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 z místních částí (úklid, sečení, odpady apod.) 

4. Informace o postupu při zpracování problematiky Studie revitalizace veřejné zeleně 

v pěti místních částech 

5. Různé 

6. Závěr 
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Průběh jednání: 

1. Úvod  

 

Předseda zahájil jednání. Konstatoval, že je přítomno 8 členů s právem hlasovat, nepřítomni 

jsou MUDr. Libor Slováček, Ing. Zdeněk Navrátil, Oldřich Boráň. 

Výbor je usnášeníschopný. Přivítal hosty, kterými byli Ing. Tomáš Navrátil, Ing. arch. Jan 

Horký, Vladimír Machura. 

 

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

byl schválen 

 

Přišel Oldřich Boráň, přítomno 9 členů s právem hlasovat 

 

V úvodu vystoupil T. Navrátil, uvolněný radní pro dopravu s tím, že ještě před zahájením 

schůze řešil problémy s předsedkyní J. Čechovou, týkající se Kozlovic. Uvedl také, že včera 

jednal o záležitostech Dluhonic s předsedou místního výboru O. Boráněm. Jeho nabídky, aby 

se přítomní ptali na věci související, s dopravou, nikdo nevyužil. Připomněl, že pokud budou 

v místních částech potřebovat nějaké informace nebo řešit dopravní problematiku, mohou se na 

něj obracet telefonicky či prostřednictvím mailu. 

 

3. Informace z místních částí (úklid, sečení, odpady apod.) 

 

B. Střelec poskytl řadu informací: 

 Biologicky rozložitelný odpad – do velkoobjemových kontejnerů je třeba odpad 

ukládat tak, aby se „nevozil vzduch“, tedy sešlapovat větve… V této souvislosti zmínil 

P. Laga, že pevná telefonní linka zveřejněná na webu byla nedostupná, bylo by lepší dát 

k dispozici mobilní telefon.  

 Svoz bioodpadu (240 l kontejnery)  - bude zahájen v pondělí 4. 4. a následně bude 

sváženy vždy každý sudý týden.  

 Plán sečení – v GISu jsou aktualizované mapy, je třeba zkontrolovat, zda jsou jejich 

připomínky v plánech zahrnuté. 

 Problematika odpadového hospodářství – s ohledem skladbu TKO a na množství 

zbytkového odpadu bude třeba přistoupit k jinému systému, než zamýšlenému a dříve 

avizovanému Door to Door. Nyní tedy neproběhne plánovaná anketa, ale na základě 

zjištěných skutečností bude zpracován návrh odpovídajícího systému.  

 Ukliďme Česko – opět se některé místní části připojují, technické služby budou 

spolupracovat (poskytnutí pytlů, svoz odpadu). Henčlov a Lověšice se dohodly na 

zajištění svozu pytlového odpadu z této akce.  

 Sběr listí – zástupci místních částí Lověšice a Újezdec se dotázali, zda bude proveden 

přislíbený sběr listí, který nebyl z klimatických důvodů uskutečněn na podzim. B. 

Střelec sdělil, že proběhne před první sečí.  
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4. Informace o postupu při zpracování problematiky Studie revitalizace veřejné 

zeleně v pěti místních částech 

 

Předseda informoval, že proběhly prezentace studií pěti zapojených místních částí. Dle jeho 

názoru jsou návrhy dobře zpracované. Tyto studie budou podkladem ke zpracování 

projektových dokumentací, které budou sloužit jako žádost o dotaci. Předpokládá se, že dotační 

titul, z něhož by se místní části ucházely o dotaci, bude vypsán na podzim - podmínkou žádosti 

je zpracovaná projektová dokumentace, stavební povolení a zajištěné předfinancování z peněz 

na hlavu. S ohledem na rozsah předpokládaných úprav předseda doporučuje zpracování 

kompletní dokumentace včetně vyřízení kompletního stavebního povolení s tím, že 

dokumentace bude rozdělena do jednotlivých samostatně realizovatelných a financovatelných 

etap. Tento postup schvaluje také J. Horký.  

Dále J. Horký navrhuje, aby studie byly vyvěšeny na webu města.  

 

Diskuse obecně k problematice růstu cen materiálu a stavebních prací, je třeba realizovat 

alespoň některé části plánovaných investic… Diskutována byla také otázka financování 

místních částí v dalším volebním období, o kterém rozhodne nové zastupitelstvo. Výbor se na 

své příští schůzi bude zabývat návrhem na navýšení částky „na hlavu“.  

 

 

5. Různé 

 

Z minulé schůze: K dotazu J. Čechové (Kozlovice), která se minule dotázala, jak je to 

s realizací investice ČEZu, poskytl B. Střelec informaci, že v ulici Grymovská se letos 

s investicí ČEZu nepočítá.  

 

L. Štefanová (Penčice) – stanoviska místní části. Uvedla, že místní výbor byl o stanovisko 

požádán až po projednání žádosti v komisi. Považuje za vhodné, aby žádost o stanovisko byla 

vždy nejdříve předána místnímu výboru. B. Střelec připomněl, že do orgánů města jsou 

předkládána všechna stanoviska a vyjádření. Projedná tento požadavek s odborem MAJ.   

 

J. Čechová (Kozlovice) – dopravní situace.  

J. Čechová (Kozlovice) – za garážemi je již možný úklid pokácených topolů, mají požádat 

paní Haluzíkovou.  

 

L. Landsmannová (Žeravice) – přehledové radary. Uvedla, že některé místní části si 

vyčleňovaly peníze na přehledové radary, dotazuje se, v jaké je to fázi. Předseda přislíbil, že 

situaci prověří a bude informovat. 

L. Landsmannová (Žeravice) – kontejnerové stání u lhotecké lávky. Dotazuje se, v jakém 

stadiu je příprava. K tomu B. Střelec sdělil, že v lokalitě je majetkový problém. Je tam 

katastrální rozhraní a některý z pozemků není v majetku města.  Předseda přislíbil, že situaci 

prověří a bude informovat. 

L. Landsmannová (Žeravice) – dřevěná „chatka“ u hřiště. Sdělila, že chatka je již 

v nepoužitelném stavu. Z diskuse vyplynulo, že je třeba ji rozebrat a následně se domluvit na 

případném odvozu.  

L. Landsmannová (Žeravice) – trvalé bydlení v chatách, zahrady v extravilánu. Sdělila, že 

narůstají problémy s povolováním trvalé bydlení v chatách, jsou tam nezpevněné příjezdové 

cesty… Z diskuse vyplynulo, že je to problém všech místních částí. Otázka územního plánu. J. 

Horký doplnil, že bydlení v chatkách a rekreačních objektech vychází ze stavebního zákona, 
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náš územní plán nemá takové limity – bylo by dle jeho názoru vhodné zahájit přípravu nového 

územního plánu, což trvá zhruba 4 – 5 let.  

L. Landsmannová (Žeravice) – ubytování uprchlíků. Dotaz, zda se počítá se zapojením 

místních částí do poskytování ubytování ukrajinským uprchlíkům. V průběhu diskuse B. 

Střelec a D. Novotná informovali, jakým způsobem se pomoc realizuje (informace na webu 

města) s tím, že v současné době se se zapojením místních částí nepočítá. 

 

O. Boráň (Dluhonice) – výstavba železnice. Informace k průběhu a stávající situaci, 14. dubna 

kolaudace lávky.  

O. Boráň (Dluhonice) – sportovní areál. Dne 17. 3. bylo předáno staveniště pro nový sportovní 

areál (výstavba dálnice, kompenzace…).  

 

V. Machura (Vinary) – svoz nebezpečného odpadu. Na dotaz, zda bude svoz nebezpečného 

odpadu zajišťován i v letošním roce, odpověděl B. Střelec, že ano, dvakrát do roka.   

 

D. Svobodová (Lověšice) – problém s mailem pro místní části. Mají s ním problémy, jsou 

tam doručovány pro místní část „nesmyslné“ písemnosti (Policie Mikulov, vrchní soud 

Olomouc, koberce Trend, Bánovce…), žádají zasílat písemnosti na soukromé maily. Tento 

problém potvrdila řada zástupců i z jiných místních částí. B. Střelec informoval, že magistrát 

musí komunikovat přes tyto oficiální maily, požádá ITC o řešení problému.  

D. Svobodová (Lověšice) – umístění velkoobjemového kontejneru v ulici Moštěnská. B. 

Střelec sdělil, že je třeba řešit prostřednictvím odboru MAJ.  

 

 

 

6. Závěr 

Předseda připomněl, že termín další schůze byl stanoven na 12. 5. od 16 hodin v zasedací 

místnosti Smetanova ulice (průjezd). Poděkoval přítomným za účast na jednání a ukončil 

zasedání Výboru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Ing. Bohumír Střelec 

 


