
Zápis č. 30 z jednání Místního výboru Přerov VI-Újezdec ze dne 12.9.2022 

Místo jednání: úřadovna MČ Újezdec 
Přítomní: Radomil Lepič - předseda 

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

Program jednání: 
1. Zahájení a kontrola usnášení se 
2. Nově podmínky pronájmu místnosti úřadovny 

. Žádost SDH - stavba garáže 
Vývěska na ul. Hlavní 

. Rozpočet na kulturu + akce prosinec 2022 
Shrnutí investic za působení MV 2019-2022 

. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

. Závěr 
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Stručný Zápis Z jednání: 

Bod 1 

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

Bod 2 
Pronájem prostor na úřadovně k soukromým účelům bude S platností od 1.10.2022 omezena 
do 22 hodin, a to Z důvodů rušení nočního klidu. 

Bod 3 
Sbor dobrovolných hasičů si Zažádal o Zastavení 3 parkovacích míst za účelem stavby garáže, 
odsouhlaseno. 

Bod 4 
Vývěska na ul. Hlavní bude umístěna v místě současné autobusové zastávky (ve směru Z místnı 
části), a to podélně silnice, aby nezasahovala do výhledu. 

Bod 5 
Aktuální zůstatek V rozpočtu MČ v sekci kultura je 42 tis. Kč, 10 tis. Kč obdrží MŠ, 5 tis. Kč klub 
seniorů MČ. 
Zbývající část bude použita na akci „Setkání u stromečku” dne 23.12.2022 (svařák, občerstvení, 
hudební skupina Juryn) a ohňostroj.
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Bod 6 
2019 - rekonstrukce chodníků, poldr 
2020 - Oprava silnice kolem pold ru, instalace workoutové sestavy, veřejné Osvětlení na pold ru, 
obnova příkopu na ul. Hlavní 
2021 - COVID 
2022 - Silnice, návrh hřiště pro míčové hry na současném tréninkovém hřišti, výmalba kaple, 
oprava komunikace U Studýnky, automatická Závlaha fotbalového hřiště, Studie 
proveditelnosti - revitalizace návsí, cesta na Dubíčky, venkovní kuchyň na dvoře úřadovny (v 
plánu 2023) 

Bod 7 
Žádosti a podněty Směrované na MMPr 

vı Pořadí/cıslo 
jednání 
MV/rok 

ı ı ı v v Zadanı ukolu, (pozadavku) Zodpovednost, 
Termín plnění 

4/3/2019 Návrh investiční akce - prodloužení chodníků na ul. Hlavní 
po zastávku ČSAD. 
Chodník na Hlavní ulici Z Újezdce do Přerova, který nikam 
nevede, navrhujeme prodloužit až po autobusovou 
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. 

ROZ, PRI 

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 vjednom směru.| přes 
tento zádrhel nic nebrání zřídit zastávku MHD u Depa 
pošty. 

MV Újezdec žádá O vyjádření k výše uvedenému - zřízení 
zastávky u depa České pošty a řešení Zúžené části 
komunikace u domu Nová Čtvrť 137/12. 

odbør Esž, 
odd. DS 

6/ 3/ 2019 Návrh investiční akce - řešení ul. U Spojů a ul. U Montáže 
změnou v ulicijednosměrnou a vybudování nové 
jednosměrné cesty na ul. Hlavní vč. chodníku a doplnění 
Stromořadí. 
Odpověď: 

Odbor MAJ
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PD na prıjezdovou komunıkacı ul U Spojů se resı od ro „,. _ _ _ „ „,
k ' I 

2017 a čekáme na dořešení vlastnických pozemků pod 
V V . 

,_ 
,. , a., nove navrzenou komunıkacı V tuto chvılı probıh

U 

jl 

jednání 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. 

8/3/2019 Návrh na vybudování víceúčelového kulturního domu 
projednání v 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 či 
neschválením tohoto návrhu budeme dlužit dalším 
generacím tuto důležitou stavbu, která našígeneraci chybí 
již 30 let. 

BEZ DALŠÍREAKCE 

Odbor 
KP/Odbor MAJ 

1/8/Z019 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 
DĚT|") na ul. Větrná u poldru a dále žádáme o obnovení 
vodorovného dopravního značení (piktogramy) na ul. 
Hlavní po ukončení prací na opravě komunikace (od 

vv kaple po krizovatku u ČSAD-Horní Moštěnice). 

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

Odpověd' MAJ 15.9.2020 
Bude podána žádost k doplnění piktogramů před MŠ, 
vodorovné DZ obnoveno nebude z finančních důvodů. 

MAJ - DOPR 
Z: A.Salaba 

2/8/2019 vv Řešení dopravní situace na krizovatce ul. 9. května a 
Hlavní 

Žádáme O umístění svislého vodorovného značení ,,Záka 
předjíždění", příp. O změnu vodorovného dopravního 
značení na „plnou čáru" v úseku od zahrad/ČSAD ke 
křižovatce ul. 9. května a ul. Hlavní. 

Odpověd' MAJ 1.7.2020 
Uvedená komunikace je krajská ve správě SSOK. Bude 
svolána schůzka, kde bude tato záležitost projednána.

Z 

MAJ - DOPR 
Z: A. Salaba
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Odpověd' MAJ 15.9.2020 
V rámci obnovy není možné, bude projednáno s DI PČR 

3/8/ Z019 Kácení stromů V obci 
- pokácení náletových dřevin podél potoka 
- smrk křižovatka ul. Hlavní a Široká zasažen kůrovcem 
- bývalý vánoční Strom 

Odpověď: bylo provedeno místní šetření a prověření 
zdravotního a bezpečnostního stavu. Túje budou od 
spodu ořezány, náletové dřeviny u potoka budou 
Zredukovány, smrk na ul. Hlavní a Široká a stříbrný smrk - 
ještě jsou ve 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 

MAJ - OsaKS 
S.Doupa|ova 

1/15/2020 MV žádá o opravu kanálu na ul. U Studýnky Č. 20, je 
umístěn v trávě asi 30 cm pod úrovní terénu. 

Odbor MAJ 

Z/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 - Úzsvıvı 
- sečení 
- panini gril - pro potřeby MV při pořádaní akcí bude 

zakoupen výkonný panini gril 

Odbor MAJ 

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 cedulí 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/ 16/2020 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. Hlavníx 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!!! 

MAJ - DOPR 
Z: A.Salaba 
T: 18.9.2020
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Odpověd' MAJ 
Bude Svolána schůzka S předsedou místní části a projektantem, 
kde bude přesně stanoven rozsah prací dle MV Újezdec. 

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

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

MAJ - DOPR 
Z: A.Salaba 
T: 18.9.2020 

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

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

přívalových srážkách. 
3/19/2021 Výmalba - 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/ Z021 Čištění poldru - MV žádá o vyčištění výpusti Z poldru, a 
dále, aby se v rámci blokového čištění čistily i kanalizační 
koše. 

1/26/2022 Vývěska - MV žádá O umístění vývěsky na ul. Hlavní, a to 
vjejí horní části, nejlépe k zastávce MHD „Újezdec - 

kopec". 

Reagujeme tímto na podnět občanů MČ. V současné době 
má MČ vývěsky pouze na 2 místech - u úřadovny na ul. 
Větrná a na samém konci ul. Nová čtvrť (směr Přerov). 

1/ 28/ 2022 Deratizace V místní části - na MMPr byl předán požadavek 
O provedení deratizace (umístění návnad) v lokalitě kolem 
potoka a úřadovny. 

Bod8 
Závěr 
Následujícíjednání MV se koná 31.10.2022 
Zapsalz Mgr. Kristýna Štolfa
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Radomil Lepič, předseda MV Újezdec Dne 12.9.2022 
vv 0veri|: 

Podpis: 
Obdrží kancelář primátora 
Přílohy: O
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