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Zápis z 18. schůze Výboru pro místní části  

 

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 18. 8. 2022 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Smetanova 

Datum příštího jednání: --- 

Místo jednání: Zasedací místnost Smetanova 

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 (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. Vyhodnocení činnosti výboru 

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

5. Různé 

6. Závěr 
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Průběh jednání: 

1. Úvod  

Předseda zahájil poslední jednání výboru v tomto volebním období. Konstatoval, že je přítomno 

9 členů s právem hlasovat, nepřítomni jsou MUDr. Libor Slováček, Ing. Zdeněk Navrátil. 

Výbor je usnášeníschopný. 

Přivítal hosta - Ing. Tomáše Navrátila (uvolněného radního pro dopravu) 

  

 

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. Vyhodnocení činnosti výboru 

Předseda v tomto bodě programu zhodnotil činnost výboru, připomněl hlavní témata 

projednávaná v průběhu končícího volebního období a poděkoval přítomným za jejich práci ve 

výboru i v jejich místních částech. Uvedl, že pravidelné setkávání a komunikace společných 

problémů má smysl. K pozitivnímu hodnocení se v průběhu diskuse přidali i všichni přítomní 

s tím, že považují za žádoucí, aby výbory v místních částech i výbor pro místní části byly 

zřízeny i pro další volební období. K poděkování za práci ve výborech se připojil také uvolněný 

radní pro dopravu T. Navrátil, který sdělil, že s místními částmi rád spolupracoval.  

 

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

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

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

sdělil, že prozatím nedošlo k žádnému posunu, problém ustrnul na mrtvém bodě.  

 Sečení - B. Střelec sdělil, že právě probíhá třetí seč, po skončení druhé seče byla 

provedena kontrolu ve všech místních částech.  Připomněl, že problémy a připomínky 

mají řešit v reálném čase.  

 K požadavku P. Lagy (Henčlov) na vybudování cesty, jelikož stát převedl ve 

Vymyslově pozemky na město, sdělil T. Navrátil, že se byl podívat na místě samém, 

cesta je ve velmi špatném stavu, avšak stále ještě není naše.   

 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, zpracovává se dokumentace pro stavební povolení, aby si mohli v rozpočtu 

vyčlenit potřebnou částku. Dotační program prozatím vyhlášen nebyl.  

 Návrh na zvýšení příspěvku na hlavu, kterým VMČ doporučil 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“, byl 

zastupitelstvem schválen.  

 

Nové informace a podněty k diskusi: 

 Informace B. Střelce k problematice technických služeb:  
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- podzimní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude organizován 

stejným systémem jako na jaře  

- bude zaveden projekt door to door na sběr plastů v místních částech, pro občany 

to bude povinné, dostanou zdarma žlutou popelnici (žluté kontejnery v hnízdech 

budou odstraněny). Z diskuse vyplynul požadavek, aby na uvolněná místa 

v kontejnerových stáních byla dle potřeby doplněny kontejnery na papír, 

zbytkový komunální odpad… Jakmile se projekt rozjede, mají si místní části 

požádat u pí Kousalové o patřičný kontejner. 

- Připravuje se pilotní program na sběr gastroodpadu, nejprve se bude jednat jen 

o 20 popelnic, po vyhodnocení se rozhodne, zda město půjde touto cestou 

- Pozvání na Den země – uskuteční se druhý týden v říjnu, pozvánky s programem 

obdrží písemně. 

 D. Svobodová (Lověšice) – dotaz, zda se bude provádět postřik chodníků. B. Střelec 

sdělil, že ano, v důsledku nemocnosti a poruch stroje jsou ve skluzu. Mají napsat, kde 

je potřeba situaci řešit urychleně.  Týká se všech místních částí.  

 D. Svobodová (Lověšice) – dotaz, zda se v příštím roce počítá s Mírovou ulicí. B. 

Střelec odpověděl, že investiční akce na příští rok bude schvalovat zastupitelstvo.  

 D. Svobodová (Lověšice) – uvedla, že náhodou zjistili, že se má u hřbitova stavět, 

informaci ani žádost o stanovisko předem neobdrželi.  

 Dopravní záležitosti, podněty na T. Navrátila:  
-     D. Svobodová (Lověšice) – uvedla, že údajně mají po cyklostezce jezdit auta. 

K tomu T. Navrátil doplnil, že je zpracována studie okružní křižovatky, která 

byla k připomínkování rozeslána orgánům.  

-     Doprava Kozlovice – T. Navrátil sdělil, že problémy potrvají ještě 2 měsíce. 

Následně po otevření průpichu počítáme s tím, že se průjezd nákladních 

vozidel zásadně sníží. 

-      O. Boráň (Dluhonice) – průpich má být dokončený 31. 10. Okružní křižovatka 

pod nadjezdem se staví, dotaz, kdy bude otevřena. T. Navrátil sdělil, že od 

pondělí dojde ke změně dopravního značení, dluhonské mosty budou otevřeny 

od 22. 8. a stavba bude dokončena do konce října. 

-  L. Landsmannová (Žeravice) – přehledové radary bez dotací nechtějí 

v Žeravicích pořizovat.  

 R. Lepič (Újezdec) – po kácená v potoku je třeba odstranit velký pařez, který brání 

průtoku. 

 O. Boráň (Dluhonice) – otevřel problematiku blokového čištění v souvislosti 

s likvidací trávy.  Problematika zarostlých chodníků se dle sdělení L. Landsmannové 

týká rovněž Žeravic, velmi špatná je situace u úřadovny.  

 L. Landsmannová (Žeravice) – problematika svozu odpadů od domů, ke kterým vede 

jen nezpevněná cesta. B. Střelec upřesnil, za jakých podmínek musejí lidé přemístit 

popelnice k cestě, aby byly svezeny. 

 L. Landsmannová (Žeravice) – uvedla, že je tíží prasklý pomník, praská jim už 4 roky. 

Na základě diskuse k problematické údržbě pomníků, památníků, křížků a kapliček, 

předložil předseda návrh usnesení, o kterém nechal hlasovat.  

 

Přítomno 9 členů s právem hlasovat. Usnesení je platné, pokud je pro 6 hlasů.  

 

VMČ dává podnětu odboru MAJ, aby se řešily pomníky, památníky, kříže a kapličky ve 

vlastnictví města, aby se průběžně udržovaly a opravovaly.  

 

Hlasování Pro 9  Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 
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V diskusi dále k přijatému usnesení zaznělo, že místní výbory budou při řešení spolupracovat, 

na základě žádosti odboru MAJ předají soupis pomníčků a dalších drobných památek, kterých 

by se bezprostředně měly opravy týkat.  

 

 J. Čechová (Kozlovice) – dotaz k čištění vpustí a kanálů. B. Střelec vysvětlil, že se 

jedná o různé vlastnictví a seznámil přítomné se systémem čištění, zmínil opakované 

problémy a stížnosti. Navrhl J. Čechové, aby mu napsala, o které vpustě se jedná, pokusí 

se problém vyřešit. 

 J. Čechová (Kozlovice) – uvedla, že u sjezdu z cyklostezky na panelovou stezku je 

nebezpečný strom. B Střelec sdělil, ať zakreslí strom do mapky a pošle mu jej, s tím, že 

bude problém řešit. 

 L. Štefanová (Penčice) – uvedla, že z majetku některé žádosti o stanoviska přicházejí 

bez jména žadatele, s čímž členové výboru nesouhlasí a k takovým žádostem se 

nebudou vyjadřovat.  

 

5. Různé 

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

volbách do doby, než budou zřízeny a personálně obsazeny nové výbory. Budou 

uzavřeny dohody s předsedy, kteří se stanou komunikačním článkem mezi místními 

výbory a magistrátem. Budou dále zajišťovat  a organizovat kulturně společenský život 

v místní části a předkládat doklady k proplacení. Na poslední zářijové schůzi výboru je 

potřeba do zápisu připravit výborem schválený přehled akcí, které budou do konce roku 

(případně počátkem roku příštího) realizovat s uvedením výše finančních prostředků, 

které mohou být na jednotlivé akce uvolněny z peněz na hlavu. Na jiné aktivity (s 

výjimkou případů hodných zřetele) nebude možné finance uvolnit. Vyčleněnou částku 

na rok 2022 nelze překročit. Pokud zůstanou nedočerpané finanční prostředky na 

kulturně společenské akce, připraví kancelář primátora žádost o jejich převedení na 

příští rok. Paragony za akce, které již proběhly nechat proplatit v průběhu měsíců srpen 

a  září, další předkládat průběžně.  

 

6. Závěr 

Předseda poděkoval přítomným za práci ve výboru, popřál jim pevné zdraví, úspěchy 

v pracovním i osobním životě a ukončil zasedání Výboru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Ing. Bohumír Střelec 

 

 


