
Zápis č.1  
z jednání osadního výboru místní části Předmostí – Přerov II.  

 
 

Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti OV v Předmostí v úterý 8.3.2011 v 17:30 hod.  
Přítomni dle prezenční listiny, pánové Pokorný a Ing.Trubač částečně.  
Ing.Havlíčková se z jednání omluvila.  
Jednání zahájil a řídil Ing.Draška.  
 
Jednalo se o první řádné jednání OV k které navázalo na jednání z 28.2.2011, na kterém byli  
nově zvolení členové OV zástupci rady a zastupitelstva Ing.Havlíčkovou a Bc. Zatloukalem 
po schválení zastupitelstvem jmenováni členy OV.  
Byly projednány organizační záležitosti OV, členové obdrželi Zásady pro zřizování a 
financování OV.  
Byly dohodnuty termíny jednání OV v prvním pololetí 2011 – vždy druhé úterý v měsíci  
v 17:30.  
Dále pokračovalo vlastní jednání OV, v návaznosti na ukončenou činnost komise MČ.  
1./Kontrola úkolů z minulého jednání.  
Z předchozího období žádné úkoly, které by bylo nutné operativně řešit nevyplývají.  
K dlouhodobějším úkolům, které jsou z předchozího období se bude OV postupně vracet.  
2./Došlá pošta.  
    Od posledního jednání OV obdržel následující materiály  
a./K vyvěšení ve vývěsce  
    - Obecně závazná vyhláška č.4/2010  poplatky za odpad  
    - OZV č.5/2010   poplatky za psy  
    - OZV č.6/2010   poplatky z ubytovací kapacity  
    - OZV č.7/2010   poplatky za užívání veřejných prostranství  
    - OZV č.8/2010   poplatky za provozování výherních automatů 
Všechny tyto materiály byly postupně vyvěšovány.   
3./Diskuse.  
a./Ing.Jiří Draška 
 Společně s Bc.Zatloukalem informovali členy OV o iniciativě Enviromentálního centra 
Přerov – Záměr vybudování nové železniční zastávky „ Přerov – Předmostí“. 
Dále informovali o postupu přípravy  „Mamutova“, zejména o prezentaci nového  
libreta Mamutova představeného pracovní skupině 3.3.2011.  
b./Bc.Zatloukal  
Informoval členy OV o připravovaných investičních akcích v Přerově v roce 2011.  
Předmostí se týká oprava chodníků Tyršova, Kotkova, Karasova a Janáčková, vyvolané  
rozhodnutím ČEZu kabelizovat stávající vzdušné rozvody NN, dále 8.etapa regenerace  
sídliště – dobudování cyklostezky Hranická a rozšíření parkoviště Dr.M.Horákové.  
c./ Jednání se od 18 hod zúčastnili pánové Libor Pokorný a Ing.Trubač z o.s. Predmistenzis.  
Informovali přítomné o činnosti o.s. a zejména o současné aktivitě v souvislosti s jejich  
dlouhodobým záměrem revitalizace revitalizace zanedbaných ovocných sadů nad Roklou 
( Knejzlíkovy sady ). 
Obšírně bylo diskutováno o možnosti spolupráce OV s o.s., tak aby tato iniciativa vešla  
v širší známost mezi obyvateli Předmostí a bylo možné jejich větší využití pro rekreaci  
a odpočinek. 
Bylo dohodnuto, že o.s. bude s osadním výborem v kontaktu adalší spolupráce bude 
dohodnuta při konkrétních věcech. 
d./V další diskusi bylo projednávána situace kolem rekonstrukce bývalé kotelny.  



Dle dostupných informací by nové obchodně sportovní centrum , které zde vznikne mělo být  
dokončeno na přelomu 06/07/2011.  
Bylo poukazováno na větší nepořádek v okolí stavby, poškození travnatého hřiště 
pravděpodobně vozidly stavby a o stížnosti obyvatel Tyršovy ulice. 
 
Dále bylo diskutováno obecně o záležitostech Přerova a Předmostí s tím, že bylo využito  
Přítomnosti radních Ing.Tomáše Dostála a Bc.Václava Zatloukala.  
 
 
Příští jednání OV bude 12.4.2011 v 17:30 v zasedací místnosti MČ.  
 
Zapsal : Ing.Jiří Draška   
 


