
Zápis č.10.  
z jednání osadního výboru místní části Předmostí.  

 
Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti OV v Předmostí v úterý 17.1.2012 v 17:30.  
Přítomni: dle prezenční listiny, Ing.Kopec omluven. Bc.Zatloukal se omluvil. 
Jednání zahájil a řídil Jiří Draška.  
 
1./Kontrola úkolů z minulého jednání. 
S ohledem na charakter prosincového jednání žádné úkoly nebyly stanoveny.  
2./Došlá pošta.  
K vyvěšení. 
- Podmínky výběrového řízení v roce 2012 pro poskytování půjček z Fondu bydlení   
- Varování hasičů – Nebezpečí o vánocích a na Silvestra  
- Upozornění vlastníkům pozemků – ochranná pásma vzdušných vedení ČEZ.   
- Oznámení o konání zápisů do 1.ročníků ZŠ. 
- Zahájení stavebního řízení další etapy regenerace – komunikace chodníky Dr.M. Horákové. 
Všechny materiály byly vyvěšeny.  
Jiná korespondence nedošla. 
3.Diskuse.  
Ing.Jiří Draška.  
- informoval členy OV o jeho účasti na jednání zastupitelstva dne 12.12.2011 ve věci zřízení 
autobusové zastávky na ul. Sportovní.  
- Seznámil členy OV s rozborem jejich účasti na jednáních OV za rok 2011.  
Uskutečnilo se celkem 9 jednání.  
9 účastí Zdeněk Perutka, Jiří Draška  
8 účastí Svatava Dupalová, Bronislava Mahslonová, Radek Kopec  
7 účastí Lada Crhová, Martin Kolařík  
Všechny nepřítomnosti na jednáních byly předem omluvené.  
- Informoval o požadavku odd. personálního MMPr na nahlášení případných změn 
zdravotních pojišťoven -  k žádné změně nedošlo. Ing.Draška v požadovaném termínu 
sdělí.   
- Informoval o tom, že 1.2.2012 v 15 hod  v malém sále MD uskuteční veřejná prezentace 
studie Mamutova. 
- Informoval o závěrech jednání, které se uskutečnilo v úterý 10.1.2012 na odboru správy 
majetku. Jednání svolal vedoucí odboru  Mgr.Vojtášek společně s Mgr.Karolou vedoucím   
Odboru vnitřní správy. Za vedení města se jednání rovněž zúčastnil náměstek primátora pan 
Zácha.  
Jednání navazovalo na jednání primátora Ing.Lajtocha s předsedy OV z 15.11.2011.  
V návaznosti na některé otevřené otázky z tohoto jednání bylo záměrem projednat s předsedy 
OV následující body a dohodnout pravidla a užší spolupráci při při přidělování finančních 
prostředků jednotlivým OV na rok 2013 a dále s ohledem na předpokládaný nepříznivý vývoj 
ekonomiky.   
Hlavní body jednání:  
1.Případný zájem o realizaci akcí „Z“ a s tím spojenými otázkami  
2.Zájem o opakování schůzek předsedů OV s vedením magistrátu, případně přizvanými 
účastníky  
3.Zájem o tvorbu návrhu změny financování MČ a spoluúčast OV na tvorbě rozpočtu OV.  
4.Případný zájem o společný postup všech OV při stanovování priorit investic do jednotlivých 
MČ. 
Po víc jak tříhodinové diskuzi bylo konstatováno, že konání pravidelných schůzek je žádoucí,  



Je třeba připravit nová pravidla přípravy a schvalování požadavků MČ ( asi ne tak jak to 
proběhlo v říjnu 2011 ). 
Závěrem bylo konstatováno, že odbor správy majetku připraví na základě diskuze podkladový 
materiál pro další jednání, které se uskuteční cca do měsíce a mělo by dále rozpracovat řešení 
navržených bodů.  
V diskuzi na jednání OV Předmostí doplnil nám. Michal Zácha informaci Jiřího Drašky. 
Obecně bylo konstatováno, že MČ Předmostí má specifické postavení mezi ostatními MČ,  
na rozdíl od nich má charakter města a řada problémů ostatních MČ ( absence chodníků, 
špatný stav místních komunikací, absence kanalizace, vodovodu, cyklostezek, nedostatečná  
údržba veřejné zeleně – sečení a pod ) zde není tak tíživá.TSMPř v dostatečném rozsahu 
i přes drobné problémy zajišťují. Navíc v lokalitě sídliště od roku 2004 probíhá program 
regenerace panelového sídliště v rámci kterého se každoročně v hodnotě cca 7 – 10 mil. Kč 
obnovují veřejná prostranství ( chodníky, hřiště, parkoviště a pod ). 
I přes to se OV zapojí do přípravy „spravedlivějších „ pravidel přidělování finančních 
prostředků pro MČ.  
 
Další diskuse.  
- Požadavky obyvatel na doplnění vodorovného dopravního značení ( žluté pruhy – zákaz 
stání ) v některých úsecích opravených komunikací.Členové OV do příštího jednání  
připraví návrhy a následně ve spolupráci městskou policií bude podaná žádost.  
 
- Požadavek obyvatel Předmostí na předláždění chodníků na hřbitově.Stávající vydláždění je 
v mnoha místech zejména pro starší občany nebezpečné – uvolněné dlaždice, rozjetá dlažba.  
 
- Koncem listopadu 2011 byl OV požádám odd. správy ostatního majetku o specifikování 
případného doplnění stanovišť sběrných kontejnerů o další kontejnery na starý papír. 
Požadavek byl zaslán a potvrzen s tím, že jakmile budou kontejnery dodány budou doplněny 
na požadovaná místa – zatím k tomu nedošlo.  
 
-Dále byly diskutovány obecné záležitosti města a MČ.     
 
 
Příští jednání OV se uskuteční v úterý 14.2.2012 . 
 
Zapsal Jiří Draška 


