
Zápis č.6.  
z jednání osadního výboru místní části Předmostí – Přerov II.   

 
Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti OV v Předmostí v úterý 13.9.2011 v 17:30 hod.  
Přítomni dle prezenční listiny.  
Jednání zahájil a řídil Ing.Jiří Draška.  
 
1./Kontrola úkolů z minulého jednání.  
Požadavky OV do rozpočtu na rok 2012 – dne 29.8.2011 byly zaslány požadavky na zařazení 
do návrhu rozpočtu na rok 2012, projednané na jednání OV dne 23.8.2011.  
2./Došlá pošta.  
 OV obdržel následující materiály.  
a./ K projednání.  
- Požadavek o vyjádření k uvažovaným dispozicím s majetkem města v k.ú. Předmostí.  
  . Žádost SSOK o odprodej (směnu ) p.č. 807,222/26 a 585 – souhlas 
  . Žádost občanského sdružení PREDMOSTENZIS o směnu Mamutíka za parcelu p.č. 403 –  
    OV doporučuje ponechat stávající stav.  
  . Žádost JUDr.Ing.W.  o odprodej části pozemku p.č. 30/7 – v zásadě nejsou  
    připomínky za předpokladu, že bude v maximální míře zachovaná zeleň v tomto  
    prostoru, v žádosti postrádáme bližší specifikaci důvodu- rozšíření služeb.   
- Požadavek odboru koncepce a strategického rozvoje o vyjádření k otázce zřízení autobusové  
   zastávky MHD ve Sportovní ulici – s ohledem na finanční náročnost investice ( v době  
   kdy se nedostávají finanční prostředky na závažnější akce ) a na stále negativní  
   stanovisko ŽP ke kácení 3 stromů se OV v současné době nepřiklání k realizaci  
   zastávky.  
- Požadavek radního Ing.Dostála o názor k návrhu OZV o zákazu požívání alkoholických  
   nápojů na veřejných prostranstvích – po diskuzi OV navrhuje rozšířit v návrhu  
   deklarovaný prostor náměstíčko Předmostí  ( bod 23 ) o prostor před farou  
   až ke kostelu Maří Magdaleny. Obecně navrhuje stanovit okruh ( např. 50 m ) 
   od hranic školských zařízení.   
b./ Pro informaci. 
 - Pozvánky o.s. Predmostenzis na akce stavba hliněné pece ve dnech 17.-18.9.2011  
    a prořezávku křovin v sadu na Žernavé  8.-9.10.2011.  
3./Diskuze.  
- Postup realizace letošní etapy regenerace – cyklostezka ul.Hranická  je hotova,  
   Na parkovišti ul. Dr.Milady Horákové bude do 22.9.2011 položen  asf. povrch.  
- Připravovaná etapa v roce 2012 – chodníky a zpevněné plochy v prostoru nákupního  
   střediska na ul. Dr.Milady Horákové. 
V další diskuzi bylo jednáno o situaci s výstavbou dálnice D1, průpichu, nadjezdu 
v Předmostí, bezpečnosti.  
Ing.Dostál informoval přítomné o dokončované rekonstrukci varhan v kostele.  
Byly diskutovány obecně záležitosti Předmostí.  
- Poznámka 1.10.2011 se opět uskuteční Pochod lovců mamutů.  
 
Zapsal: Ing.Jiří Draška  
 
 
Příští jednání OV se uskuteční v úterý 11.10.2011 v 17:30.  
 


