
Zápis č.11  
z jednání osadního výboru místní části Předmostí . 

 
Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti OV v Předmostí v pondělí 13.2.2012 v 17:00.  
Přítomni: dle prezenční listiny , Svatava Dupalová omluvena.Dále omluveni nám.Zácha a 
Ing.Dostál. 
Jednání zahájil a řídil Jiří Draška.  
 
1./Kontrola úkolů z minulého jednání..  
- Doplnění vodorovného dopravního značení –úkol trvá, přesouvá se na příští jednání.  
2./Došlá pošta. 
K vyvěšení.  
- Nařízení č.1/2012 o stanovení maximálních cen jízdného v MHD    
- Informace o zvýšených koncentracích znečišťujících látek v ovzduší – postupně až do 
15.2.2012.     
- Informace hasičů – nebezpečí v zimním období.  
Všechny materiály byly vyvěšeny.  
Jiná korespondence nedošla.  
3./ Diskuse.  
Ing.Jiří Draška.  
- hlavní bod jednání – stanovisko OV  k závěrům jednání z 10.1.2012 na odboru majetku ve 
věci zlepšení přidělování finančních prostředků pro MČ a uspokojování požadavků OV na 
investiční akce. v MČ.  
S ohledem na specifické postavení, které má Předmostí mezi ostatními MČ bylo dohodnuto.  
ad1. Akce Z – viz předchozí, přesto nevylučujeme možnost realizovat drobnější akce touto 
formou.  
ad 2. Pravidelné schůzky – souhlas   
ad 3. a 4. jsme připraveni se zapojit .  
V tomto duchu připraví Ing.Draška odpověď a bude vystupovat na dalším jednání na 
MMPr odbor majetku 7.3.2012 .   
- Informoval o závěru 41. jednání komise pro regeneraci panel. sídliště.     
Příprava 9. etapy – realizace v roce 2012 – je třeba aby v investičních akcích roku 2012  
byla upravena cena na 10 mil. Kč . 
Příprava 10.etapy – na rok 2013 – bude řešen prostor mezi ulicemi Teličkova a Tyršova  
( chodník, komunikace, hřiště ). V souvislosti s tím proběhne začátkem března veřejné 
projednání této etapy s obyvateli dotčené oblasti. 
 
Jednání se zúčastnily zástupkyně obyvatel  DPS v Předmostí Mgr.Netopilová a paní 
Hubková..  
Kromě trvajícího požadavku na vybudování autobusové zastávky v ul. Sportovní  
dále uplatnily požadavky na předláždění chodníků ul. Tyršova směrem od ul. Sportovní  
k DPS, náhradu a doplnění stávajících laviček ergonomičtějšího provedení ( výška, tvar 
sedáku ), rozšíření počtu spojů MHD v dopoledních hodinách. V další diskusi otevřely 
některé provozní záležitosti DPS. 
Po delší diskusi bylo dohodnuto, že 21.2.2012 v 10.00 se uskuteční jednání na DPS  
Za účasti vedoucí odboru paní Vanišové, vedoucí DPS, radního Bc.Zatloukala a zástupce OV,  
na kterém budou požadavky znovu projednány .    
 
Příští jednání se uskuteční 13.3.2012.  
Zapsal Ing.Draška 


