
Zápis z 23. jednání Místního výboru Přerov VI-Újezdec ze dne 31.1.2022 

Mıstojednání: úřadovna MČ Újezdec 
Prıtomni: Radomil Lepič - předseda 

Bc. Jitka Stoklásková 
Břetislav Vystavěl 
Mgr. Kristýna Štolfa 
Marek Hanzlík 

Program jednání: 
1. Zahájení a kontrola usnášení se 
2. Žádosti O vyjádření - stavby 
LL) 

. Návrh hlukové vyhlášky 2022 
.4> Mapy sečení 2022 

U1 
. Úkoly pro členy MV 

O5 
. Žádosti a podněty Směrované k MMPr 

\| 
_ Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 

O0 
_ Závěr 

Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 

Predseda Radomil Lepič přivítal členy Místního výboru Újezdec, seznámil je s programem 
jednání. Proběhla kontrola usnášení se, přítomni 5 Z 5 členů MV. 

Bod 2 
MV byl vyzván k vyjádření kžádosti O vydání souhlasu a uzavření smlouvy O právu 
provést stavbu na pozemcích p.č. 885/1, p.č.1037, p.č.1040/7, p.č. 1041 a p.č. 1061 vše v 
k.ú. Újezdec u Přerova. Jedná se o stavbu - Kanalizace a vodovod Přerov VI Újezdec - 
Východ I. Nově navržený kanalizační řad je gravitačně sveden do čerpací stanice 
odpadních vod, ze které budou splašky dále odčerpány stávající tlakovou kanalizací. 

MV byl vyzván k vyjádření kžádosti O vydání souhlasu a uzavření smlouvy O právu 
provést stavbu na pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Újezdec u Přerova. Jedná se o stavbu el. 

přípojky NN, splaškové kanalizace, vody a přístupového chodníku na pozemek p.č. 70/3 v 
k.ú. Újezdec u Přerova (ul. Spojovací). Stávající vjezd na pozemek se nebude nijak 

upravovat. 

MV byl vyzván k vyjádření kžádosti O vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu 
provést stavbu na pozemku p.č. 885/1 v k.ú. Újezdec u Přerova. Jedná se O stavbu sjezdu, 
na pozemky p.č. 171 a p.č. 174 V Újezdec u Přerova (ul. Hlavní).

1



4) MV byl vyzván k vyjádření kžádosti O vydání souhlasu a uzavření smlouvy O právu 
provést stavbu na pozemku p.č. 1061 v k.ú. Újezdec u Přerova. Jedná se O stavbu 
kanalizační přípojky k rekreačnímu objektu č.ev.35 na pozemku p.č. 105 v k.ú. Újezdec u 

Přerova, v ul. Široká. 

5) MV byl vyzván k vyjádření kžádosti O vydání souhlasu a uzavření smlouvy O právu 
provést stavbu na pozemku p.č. 563 v k.ú. Újezdec u Přerova. Jedná se o stavbu 
vodovodní přípojky k RD Č.p. 6/79 na pozemku p.č. 543 v k.ú. Újezdec u Přerova, v ul. 
Hlavní. 

MV nemá připomínek. 

Bod 3 
Návrh do hlukové vyhlášky k vymezení doby nočního klidu 
SEZNAM AKCÍV ROCE 2022 MČ, které budou končit po 22 hodině 

ø 30.4. 2022,,PÁLENÍ ČARODĚJNıc” 
ø 7. 5. 2022 ,,OKRSKOvÉ cvıČENÍJsDH + HODOVÁ ZÁBAVA“ 
ø 17.-18. 6. 2022 ,,HURÁ NA LÉTO S HAsıČı” 
ø 23. 7. 2022 ,,4. ROČNÍK NOČNÍ cvıČENÍ JSDH OKRSKU, ČERvENcOvÁ Noc“ 
ø 19.-20. 8. 2022 ,,9. ROČNÍK UKONČENÍ LÉTA s HASIČI“ 

Bod 4 
MV projednal mapy seči na rok 2022. Po diskuzi MV žádá O doplnění seči na ul. Nová čtvrt' a 
ul. Hlavní, bude upřesněno v zákresu. 

Bod 5 Úkoly pro členy MV 
Pořadí/číslo Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
jednání MV/rok termín plnění 

1/23/2022 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované na MMPr 
Pořadí/číslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
jednání Termín plnění 
MV/rok 
4/3/2019 Návrh investiční akce - prodloužení chodníků na ul. Hlavní ROZ, PRI 

po zastávku ČSAD. 
Chodník na Hlavní ulici Z Újezdce do Přerova, který nikam 
nevede, navrhujeme prodloužit až po autobusovou
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Zástavku u ČSAD včetně osvětlení. Velké nebezpečí chůze k 
zastávce po hlavní silnici Přerov - Horní Moštěnice. 

MV Újezdec žádá, dle doporučení odboru MAJ, o předání 
požadavku odboru PRI a ROZ. 

5/3/2019 Návrh změny trasy MHD: Suzuki - ul. Přerovská - Újezdec, 
střed - Újezdec, kopec - Lověšice. 

Vyjádření občanů MČ Újezdec: Zúžené místo je do 
budoucna potřeba řešit. Používat tuto komunikaci bude 
pro Újezdec nezbytně nutné. V našem návrhu se jedná 
maximálně o šest spojů a to pouze v jednom směru. I přes 
tento zádrhel nic nebrání zřídit Zástavku MHD u Depa 
pošty. 

MV Újezdec žádá O vyjádření kvýše uvedenému - zřízení 
zastávky u depa České pošty a řešení Zúžené části 

komunikace u domu Nová Čtvrť 137/12. 

Odbor ESŽ, 
odd. DS 

6/3/2019 Návrh investiční akce - řešení ul. U Spojů a ul. U Montáže 
Změnou v ulici jednosměrnou a vybudování nové 
jednosměrné cesty na ul. Hlavní vč. chodníku a doplnění 
stromořadí. 
Odpověď: 
PD na příjezdovou komunikaci ul. ,U Spojů se řeší od roku 
2017 a čekáme na dořešení vlastnických pozemků pod 
nově navrženou komunikací. V tuto chvíli probíhajíjednání 
O převodu o převodu pozemku do vlastnictví města 
Přerova. 
Potřebné pozemky jsou v současné době převáděny do 
majetku města Přerova a v roce 2020 budou pokračovat 
práce na dokončení PD. 

Odbor MAJ 

7/ 3/ 2019 Oprava cesty U Spojů 
Okamžitě nechat opravit cestu ulici U spojů zničenou auty 
nové zástavby (praskliny větší jak 2 cm), kvůli bezpečnosti 
jízdy na kolech a pro maminky S kočárky. 

Odpověd' MAJ: 
Komunikace U Spojů byla lokálně vyspravena TURBO 
metodou 10.09.2019. 

Odbor MAJ 

8/3/2019 Návrh na vybudování víceúčelového kulturního domu - 
projednánív Radě města 
Požádat Magistrát města Přerova o projednání v radě 
města o zařazení návrhu vybudování víceúčelového 
kulturního domu v Újezdci, kde by se mohly odehrávat 
důležité Sportovní, společenské a jiné akce. Nepodáním a 

Odbor 
KP/Odbor MAJ
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neschválením tohoto návrhu budeme dlužit dalším 
generacím tuto důležitou stavbu, která naší generaci chybí 
již 30 let. 

BEZ DA LŠ/'REAKCE 
1/ 6/ 2019 Přemístění kontejneru na elektro odpad 

Odpověď: 
Předsedovi MČ bylo již sděleno, že přesunutí kontejneru 
proběhne až V lednu 2020, nyní není k dispozici technika 
pro přesun. 
MV žádá o přesun kontejnerů na ul. Větrnou na stávající 
kontejnerové stání, nikoliv na ul. Širokou. 

Odpověd'3.7.2020 
Vlastníkovi kontejnerů, společnosti Asekol, a.s. bylo 
odborem majetku města zadáno přemístění předmětného 
kontejneru na kontejnerové stanoviště na ulici Větrná i 

S vyznačením přesunu na mapě. Důvod přemístění na ulici 
Širokou prověříme a budeme požadovat přemístění na 
námi určené místo. 

Odpověd' 17. 9. 2020 
Dle vyjádření provozovatele kontejnerů na drobné elektro by 
měl v 39. max. 40. týdnu proběhnout svoz a Zároveň i přesun 
kontejneru na stanovené místo. 

MAJ - |OSaKS 
Z: lng 
Kousalová 
T: 18.9.2020 

Z/ 6/ Z019 Kácení u školky 
Strom napaden kürovcem 
Odpověď: 
Orgánu ochrany přírody již bylo předáno oznámení o 
kácení. Strom bude pokácen. O termínu se můžete 
informovat u p. Doupalové. 

MV žádá o seznámení s aktuální situací. 

Odbor MAJ 

1/8/ 2019 Nové svislé a vodorovné dopravní Značení ul. Větrná u 
poldru a obnovení vodorovného Značení ul. Hlavní 

Žádáme o nové vodorovné dopravní Značení (piktogramy) 
a svislé dopravní Značení (cedule „POZOR DĚTl") na ul. 
Větrná u poldru a dále žádáme O obnovení vodorovného 
dopravního Značení (piktogramy) na ul. Hlavní po ukončení 
prací na opravě komunikace (od kaple po křižovatku u 
ČSAD-Horní Moštěnice). 

Vyjádření zasláno 3.7.2020 
Z finančních důvodů nebude dopravní značení prozatím 
obnoveno. 

Odpověd' MAJ 15.9.2020 

MAJ - DOPR 
Z: A.Salaba
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Bude podána žádost k doplnění piktogramů před MS, 
vodorovné DZ obnoveno nebude z finančních důvodů 

2/8/ Z019 vv Řešení dopravní Situace na krizovatce ul. 9. května a Hlavní 

Žádáme O umístění Svislého vodorovného značení „Zákaz 
předjíždění", příp. O změnu vodorovného doprav 
značení na „plnou čáru" v úseku od zahrad/CSAD 
vv krizovatce ul. 9. května a ul. Hlavní. 

Odpověd' MAJ 1.7.2020 

ního 
ke 

Uvedená komunikace je krajská ve správě SSOK. Bude 
svolána schůzka, kde bude tato záležitost projednána. 

Odpověd' MAJ 15.9.2020 
V rámci obnovy není možné, bude projednáno S DI PČR 

MAJ - DOPR 
Z: A. Salaba 

3/8/2019 Kácení stromů v obci 
- pokácení náletových dřevin podél potoka 
- smrk křižovatka ul. Hlavní a Široká Zasažen kůrovcem 
- bývalý vánoční Strom 

Odpověd': bylo provedeno místní šetření a 
zdravotního a bezpečnostního stavu. Túje budou 

vv ı proverenı 
od spodu 

ořezány, náletové dřeviny u potoka budou zredukovány, 
smrk na ul. Hlavní a Široká a stříbrný smrk - ješ 
stavu posuzování. 

MV žádá o seznámení S aktuální situací. 
Viz.podněty 14. jednání (zasláno 3.7.2020) 
- předáno technickým službám, 

V řešení, Zatím žádné nové informace 

tě jsou ve 

MAJ - OsaKS 
S.Doupalová 

1/ 15/2020 MV žádá o opravu kanálu na ul. U Studýnky 
umístěn v trávě asi 30 cm pod úrovníterénu. 

č. 20, je Odbor MAJ 

2/ 15/2020 MV žádá o objednávku trampolíny ,,Saturnus" o 
rozměrech 2 X 1 m a její umístění u dětské skluzavky 

Odbor MAJ 

3/15/2020 - ÚzSvı\/ı 
- sečení 
- panini gril - pro potřeby MV při pořádaní 

zakoupen výkonný panini gril 
akcí bude 

Odbor MAJ 

4/ 15/2020 Místnost keramiky - MV žádá O sdělení, zda byla ke dni 
30.6.2020 ukončena výpůjčka místnosti pro 
v budově Úřadovny MV 

keramiku 
Odbor MAJ
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5/15/2020 Vánoční strom - MV žádá o vysazení stromu (stříbrný 
smrk) sobalem O výšce min. 2 metry na tréninkovém 
hřišti, za účelem užitíjako vánočního stromu 

Odpověd'jste obdrželi e-mailem dne 4.8.2020 viz podněty 
15. jednání. 
Nákup a výsadbu dřeviny Zahrneme do podzimních 
náhradních výsadeb, ale navrhujeme změnu druhu dřeviny 
(všechny Sortimenty Smrků jsou napadány kůrovci) - 
douglasku, která rychle roste a netrpí škůdci a chorobami, 
výška dřeviny 150 -180 cm. 

V řešení, zatím žádné nové informace 

MAJ - OsaKS 
S.Doupalová 

6/ 15/2020 Dětská lanovka - MV žádá O napnutí lana na lanovce na 
tréninkovém hřišti 

Odbor MAJ 

7/ 15/2020 Označení ulic - MV žádá O úpravu a obnovu ceduli S 

označením ulic (nesrovnalosti vnázvech ulic, špatné 
upevněnícedulí) 

Odbor MAJ 

8/ 15/2020 vv Výpusť Poldru MV žádá o vycistění výpusti (stavidlo a 
před stavidlem), očištění od travního porostu, MV 
navrhuje zaplacení Z vlastního rozpočtu MV 

Odbor MAJ 

1/15/Z020 Studie na přebudování chodníku a zálivu pro parkování 
MV žádá o Zadání studie na přebudování chodníku a Zálivů 
pro parkování na ul. Hlavní od křižovatky ul. Hlavní x Nová 
Čtvrť X Ke Tmeni, U Studýnky X ul. Hlavní. 
Studie bude hrazena Z peněz přidělovaných na počet 
obyvatel MČ, prosíme o Zadáníjiž na podzim 2020!!! 

Odpověd' MA] 
Bude svolána schůzka s předsedou místní části a projektantem, 
kde bude přesně stanoven rozsah prací dle MV Újezdec. 

MAJ - DOPR 
Z: A.Salaba 
T: 18.9.2020 

2/ 16/2020 Provést dopravní značení před Řeznictvím Ondrášek a to 
zákaz stání v době od 18.00-07.00. Vtyto hodiny probíhá 
zásobování výrobny a parkující vozidla tomuto brání 

Odpověd' MA] 
Umístění dopravního značení je v řešení, před provozovnou 
bude umístěna svislá dopravní značka zákaz stání S vyznačeným 
časovým údajem. 

MA] - DOPR 
Z: A.Salaba 
T: 18.9.2020 

1/ 19/2021 MV žádá o doplnění přehledu seči o p. č. 313/2 a 313/3, 
Nová Čtvrť (příjezdová cesta) a to 5× ročně. 

2/ 19/2021 MV se obrací na MMPr a Vodovody a kanalizace Přerov 
a.s. sžádostí O důkladnou probírku porostu v průtočném 
profilu vodoteče na hranici katastru MČ ve vlastnictví
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MMPr a VaK O délce 800 m, a dále o prohloubení koryta 
Svodnice za účelem zvýšení kapacity průtoku při 

přívalových Srážkách. 

3/19/2021 MV žádá o výmalbu místnosti bývalé keramiky a odvoz již 
nepotřebného nábytku, konkrétně skříně (bez čísla, 3 
hnědé skříňky naproti dveřím), stoly (Č. 442-00002568, 
442-00002680, 442-00002591) a police (č. 442-00004309, 
442-00005558). 

4/ 19/2021 Místní výbor žádá O vyčištění výpusti Z poldru, a dále, aby 
se v rámci blokového čištění čistily i kanalizační koše. 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
Pořadí/číslo Zadání úkolu, požadavku Zodpovednost, 
jednání MV/rok termın plnění 

1/23/Z022 

Bod 8 Závěr 
Následujícíjednání MV se koná 28.2.2022 
Zapsalz Mgr. Kristýna Štolfa 
Radomil Lepič, předseda MV Újezdec Dne 31 1 2022 
Ověřilz 

Podpis: 
Obdrží kancelář primátora 
Přílohy: O
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