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Zápis z 17. schůze Výboru pro místní části  

 

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 19. 5. 2022 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Smetanova 

Datum příštího jednání: Čtvrtek 18. srpna 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 

omluven 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 

omluven Ing. Jiří Mašek MČ Popovice 

 Ing. Zdeněk Navrátil MČ Vinary 

 Ing. Daniela Novotná org. pracovnice 

Omluveni: Mgr. Jolana Čechová, Ing. Jiří Mašek, MUDr. Libor Slováček 

Hosté: 
Ing. Tomáš Navrátil (uvolněný radní pro dopravu), Bc. Alena 

Vyplelová (Kozlovice) 

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, doprava, investice apod.) 

4. Různé 

5. Závěr 
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Průběh jednání: 

1. Úvod  

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

jsou Ing. Jiří Mašek, Mgr. Jolana Čechová, MUDr. Libor Slováček 

Výbor je usnášeníschopný. 

Přivítal hosty, kterými byli Ing. Tomáš Navrátil (uvolněný radní pro dopravu), Bc. Alena 

Vyplelová (členka místního výboru Kozlovice).  

 

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 

 

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

 

V úvodu tohoto bodu se předseda vrátil k podnětům a dotazům z minulého zasedání:  

 Projednal podnět L. Štefanové (Penčice), aby žádost o stanovisko byla vždy nejdříve 

předána místnímu výboru. B. Střelec sdělil, že odbor MAJ většinou zasílá žádosti 

nejprve výborům, v některých případech se z časových důvodů může stát, že jde žádost 

zároveň do komise, do orgánů města jsou následně předkládána všechna stanoviska a 

vyjádření.  

 K dotazu L. Landsmannové (Žeravice) ohledně přehledových radarů uvedl, že pokud 

bude vypsán dotační titul, město o dotaci požádá. V tomto období s největší 

pravděpodobností přehledové radary dotovány nebudou. Je otázka, zda by si je chtěla 

místní část zaplatit z peněz na hlavu i bez dotace, jedná se zhruba o částku 200 tis. Kč. 

T. Navrátil doplnil, že v roce 2023 pravděpodobně zase bude možné z dotace pořizovat 

i přehledové rady, je tam 85% dotace, doporučil by jim tedy vyčkat.  

 K dotazu L. Landsmannové (Žeravice) ohledně kontejnerového stání u lhotecké lávky 

potvrdil, že v lokalitě je majetkový problém a prozatím se se společností Lesy ČR 

nepodařilo dohodnout. Zkouší tedy řešit umístění naproti, na pozemek v majetku města. 

Přemístěním se ale nezamezí nepořádku. Je otázka, zda by nebylo nejlepší toto 

kontejnerové stání zrušit, ale i chataři platí městu poplatek za odpad. L. Landsmannová 

doplnila, že chataři více využívají stanoviště Žalkov, zkusí je obejít a domluvit se s nimi 

na řešení. 

 K problémům s maily pro místní části D. Novotná sdělila, že informovala ICT o jejich 

problému – upozornili, že i v místních částech musí počítat se spamy, maily by měly 

ale fungovat standardně. Pokud budou mít nějaký technický problém, je třeba se ozvat 

v reálném čase, aby se mohl aktuálně řešit.  

 

Dále byly řešeny aktuální záležitosti místních částí: 

1. Jarní část sečení – předseda sdělil, že již začíná druhá seč, pokud se v některých 

místních částech objevily problémy, mohou je řešit přímo s ním. V diskusi se objevily  

připomínky - např.: 
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 v Újezdci nebyl proveden sběr listí, shrabané listí bylo označeno jako černá 

skládka a nebylo odvezeno, začalo se sekat, seč je prováděna špatně – není 

dosečeno ke kraji, není sesbíraná posečená tráva… 

 v Penčicích jsou na tom podobně, chtěli posekat na čarodějnice, ale není posečeno 

do konce, tráva rychle dorůstá, tak pomalu ani není poznat, kde již bylo hotovo… 

navíc jsou podle harmonogramu vždycky poslední, chtěli by být dřív… 

 v Žeravicích zase nechtějí být první, seče se příliš nízká tráva, použití stroje ničí 

příkopy (eroze)…  

B. Střelec sdělil, že seč probíhá podle harmonogramu, místní výbory by měly být 

předem písemně informovány o zahájení seče. Přislíbil, že po skončení druhé seče 

osobně provede kontrolu ve všech místních částech.  

 

2. Dopravní záležitosti – T. Navrátil informoval o záležitostech souvisejících s realizací 

okružní křižovatky Dluhonská, o objízdných trasách (nedotknou se Kozlovic), 

organizaci dopravy po dobu stavby. K dotazu B. Střelce ohledně cesty z Předmostí na 

Vinary (Kočíře) T. Navrátil sdělil, že oficiální informace k dispozici nemá, ale něco by 

se tam dělat mělo.  

K dotazu L. Štefanové (Penčice) k cenám jízdného v autobusové dopravě pro seniory 

bylo sděleno, že v MHD město zachovalo pro seniory slevu, jízdné je 2 koruny. 

V příměstské dopravě (provozovatelem není město) již byly tyto slevy zrušeny.  

4. R. Lepič (Újezdec) – práce s GISem. Dotaz k přístupu do katastru nemovitostí. Závěr: 

místní části nemají přes GIS do katastru přístup. 

5. O. Boráň (Dluhonice) – byla otevřena lávka u rozvodny, přes nějaké připomínky jsou 

lidé spokojeni. Některým lidem vadí světlo ze zábradlí. Dále informoval o postupu prací 

na koridoru, které by měly být letos dokončeny, další nápor problémů pro Dluhonice 

nastane až s výstavbou D1.  

6. D. Svobodová (Lověšice) – pozvala kolegy na oslavy výročí Lověšic, které se uskuteční 

počátkem července (1. – 3. 7.). 

7. P. Laga (Henčlov) – stát převedl ve Vymyslově pozemky na město, požaduje tedy 

realizovat cestu za cca 2,5 mil. Kč.  

8. Studie revitalizace veřejné zeleně – předseda upozornil, aby se (pokud mají finančně 

kryto) domluvili s P. Školoudem na vyhlášení veřejné zakázky. Čekyně již má studii 

objednanou.  

 

9. Různé 

Minule zaznělo, že by se na této schůzi měl projednat návrh na zvýšení peněz na hlavu. 

Předseda připomněl, že nynější částka 1.700,-- Kč na hlavu je schválena do roku 2022. 

Diskutovalo se o způsobu využívání příspěvku, nutnosti jeho navýšení zejména z důvodu 

inflace, růstu cen… Hovořilo se o tom, jaká částka by byla z pohledu zdražování vhodná. Po 

skončení diskuse předseda předložil variantně návrhy usnesení, o jednotlivých variantách 

nechal hlasovat.  

 

Přítomno 8 členů s právem hlasovat. Usnesení je platné, pokud je pro 6 hlasů.  

 

Varianta 1 - Usnesení VMČ 

VMČ doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit s ohledem na inflaci a výrazný 

nárůst cen stavebních prací a dalších služeb navýšení rozpočtu místních částí pro rok 2023 

na 2200,- Kč „na hlavu“. 

 

Hlasování Pro 4  Proti 0 Zdrželo se 4 – návrh nebyl přijat 
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Přítomno 8 členů s právem hlasovat. Usnesení je platné, pokud je pro 6 hlasů.  

 

Varianta 2 - Usnesení VMČ 

VMČ doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit s ohledem na inflaci a výrazný 

nárůst cen stavebních prací a dalších služeb navýšení rozpočtu místních částí pro rok 2023 

na 2000,- Kč „na hlavu“. 

 

Hlasování Pro 8  Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

 

10. Závěr 

Předseda připomněl, jakým způsobem bude organizována činnost v místních částech po 

volbách do doby, než budou zřízeny a personálně obsazeny nové výbory. Další schůze se koná 

ve čtvrtek 18. srpna. Předseda poděkoval přítomným za účast na jednání a ukončil zasedání 

Výboru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Ing. Bohumír Střelec 

 

 
 

 


