
Zápis č.2  
z jednání osadního výboru místní části Předmostí – Přerov II.  

 
Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti OV v Předmostí v úterý 12.4.2011 v 17:30 hod.  
Přítomni dle prezenční listiny, zástupci MMPr se omluvili.  
Jednání zahájil a řídil Ing.Jiří Draška  
 
1./Kontrola úkolů z minulého jednání  
Na minulém jednání nebyly přijaty žádné úkoly.  
2./Došlá pošta.   
    Od posledního jednání Ov obdržel následující materiály  
a./ K vyvěšení ve vývěsce  
    - Oznámení o zveřejnění informace o zjišťovacím řízení záměru „Dálnice D1 , st.. 0137  
       D 131 SSÚD Přerov       
    - Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 18.4.2011  
Materiály byly vyvěšeny.  
b./ K projednání  
     - Pozvánka a následně zápis z pracovního setkání o možnosti využití veřejné služby – viz  
        Diskuse.  

- Informační materiály ( kontakty a pod. ) pro činnost OV – obdrželi všichni členové OV   
  elektronicky.   
- Informace – schválené akce na rok 2011 z 31.3.2011 – obdrželi elektronicky  

3./Diskuse.  
Ing.Draška  
- Společně se zástupcem MP strážníkem René Koplem informoval členy OV o tom, že  
  z personálních důvodů bude nadále v Předmostí vykonávat službu pouze jeden strážník MP    
- Seznámil přítomné s zápisem z pracovního jednání konaného dne 28.3.2011 ve věci    
   možnosti využití veřejné služby pro MČ . Jednání se za OV zúčastnil Zdeněk Perutka,  
   který přítomné blíže seznámil s možnostmi využití veřejné služby a doplnil informace     
   ze zápisu. Závěr – předseda OV v požadovaném termínu zašle stanovisko OV  
   k dalšímu možnému využití veřejné služby – možnost využít pro nepravidelný   
   úklid okrajových částí.  
- Informoval o pozvánce na setkání primátora města s nově zvolenými předsedy Ov,    
   které se uskuteční 21.4.2011 na MMPr.  
 
Další diskuse.  
- Požadavek na odbor dopravy MMPr na prověření opodstatnění umístění svislé    
   dopravní značky „ Zákaz stání“ v Tyršově ulici před objektem bývalé prodejny   
   Jednota směrem ke kostelu, kdy za stejných podmínek v ulici v polovině ulice   
   zákaz platí, v druhé polovině již ne.    
- Požadavek na zrušení laviček – v ul. Pod Skalkou mezi domy č.p. 15 a 17 zrušit  
   lavičku u zrušených pískovišť, za domem Pod Skalkou č.p. 21 lavička u zrušeného  
   pískoviště.  
- Předseda OV projedná s ředitelkou ZŠ a MŠ Pod Skalkou zrušení dětského hřiště  
   před domem Pod Skalkou 15  z bezpečnostních důvodů.  
 
 
Příští jednání OV se uskuteční v úterý 10.5.2011  
 
Zapsal: Jiří Draška 



  


