
Zápis č.12  
z jednání osadního výboru místní části Předmostí.    

 
Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti OV v Předmostí v úterý 13.3.2012 v 17:30  
Přítomni: dle prezenční listiny, nám.Zácha  částečně, Bc.Zatloukal se omluvil.  
Jednání zahájil a řídil Jiří Draška   
 
1./Kontrola úkolů z minulého jednání.  
- Doplnění vodorovného značení- rozšířit stávají VDZ v ul. Pod Skalkou u prvního  
kontejnerového stání ( vlevo ve směru jízdy )- protáhnout před zatáčku  
                                                    - na konci ul. Zahradní u vjezdu do areálu školy ( volně  
zaparkovaná osobní auta často komplikují vjezd zásobovacích aut do školní jídelny ).  
- Podklady pro jednání na odboru majetku – byly zaslány. V diskusi nám.Zácha a Ing.Draška  
informovali přítomné o průběhu jednání 7.3.2012. Příští porada předsedů OV se uskuteční cca 
za měsíc a hlavním bodem bude činnost technických služeb.  
2./Došlá pošta. 
- informace o zápisech do mateřských školek na šk. rok  2112/13. – vyvěšeno.  
3.Diskuse.  
Ing.Draška  
- Informoval o jednání, které se uskutečnilo 21.2.2012 na DPS ( řešení společenské místnosti,  
oprava chodníků v Tyršově ulici – nejnutnější práce byly jež provedeny a budou v omezeném 
rozsahu s ohledem na finanční prostředky pokračovat, osazení dalších laviček  na trase od 
DPS k aut. zastávce – v průběhu března bude realizováno přechodné řešení budou osazeny    
lavičky z rušeného stanoviště v Kozlovicích.  Na tomto jednání byli přítomní informováni  
o podmínkách dotovaného bydlení v DPS – zajišťování   placených služeb personále DPS  
pro obyvatele – nákup, vyzvedávání léků a pod.   
- Informoval o připravovaném Dni země, který se v Předmostí uskuteční 22.4.2012 pod 
patronací o.s. Predmostenzis. Ze strany OV je možná spolupráce.  
- Seznámil přítomné s požadavkem občanské iniciativy  občanů z Předmostí  
na opravy hřbitova v Předmostí ( předláždění chodníků, údržba vzrostlé zeleně ( vzrostlé 
jehličnany, břečtan ), upravit prostor před vstupem na hřbitov. 
Žádost z 22.2.2012, která byla předána na TSMPř podepsalo10 obyvatel .  
Požadavek na úpravu vstupního prostoru OV již několik let uplatňuje.   
 
Ing.Kolařík  
- informoval o připravované prezentaci záměru vybudování vlakové zastávky Předmostí,  
kterou připravuje Strana zelených na 12.4.2012. Ze strany OV byla nabídnuta možnost  
uskutečnit prezentaci v místnostech OV.    
 
Mgr. Puchalský.  
( člen zastupitelstva )  
Konstatoval obecně špatný stav chodníků ve městě a i v jednotlivých místních částech,  
postrádá koncepci údržby a revitalizace chodníků v celém městě. Dále upozornil na  
neexistenci koncepce městského mobiliáře s ohledem na demografický vývoj skladby 
obyvatelstva – přibývaní seniorů – lavičky, odpočinkové zony, bezpečné a pohodlné 
chodníky. 
Poukázal na nevhodnost použití písku na zimní posyp chodníků  s ohledem na přetrvávající  
špatný stav ovzduší v Přerově v kontrastu s závaznou vyhláškou města o zaplachtovávání  
vozidel převážejících sypký materiál. Poukazoval na nedostatečné zametání písku po zimě-  
v Předmostí bylo provedeno.  



Zajímal se o doplnění laviček v Tyršově ul. viz. výše.    
 
 
Paní Š. 
( obyvatelka Předmostí)  
Vznesla několik dotazů, které předala i písemně. Jednalo se hlavně o údržbu prostor 
 ( nezpevněná plocha pod hřištěm ) za domy Hranická 13 – 21. Řešit osvětlení těchto ploch, 
vybudování legálního chodníku na místě vyšlapané stezky, sečení.  Jedná se po pozemky  
ve vlastnictví PMS Přerov ( pivovar ), kterým MMPr jedná o směně , zápůjčce apod.  
Jejich povinnost je zajistit  minimálně sečení ploch, bývají k tomu vyzíváni.   
Po vyřešení majetkoprávních vztahů ( vazba na Mamutov ) je v rámci dalších etap 
programu regenerace panelového sídliště Předmostí uvažováno s úpravou těchto ploch  
a realizací oddychových prostor ( úprava chodníků, hrací prvky, zeleň ) 
Další požadavek na doplnění lavičky na trase v prostoru za podjezdem – bude řešeno .  
Údržba zeleně v prostoru mezi Lídlem a železniční tratí. Jedná se o majetek SŽDC, kteří 
zajišťují údržbu.  
Požadavek na doplnění laviček (klád apod. ) pro odpočinek na naučné stezce na Školní kopec. 
Údržba dětských hřišť. 
 
Pan Š.  
( obyvatel Předmostí) 
Připomněl neuklizené parkoviště na D.M.Horákové - písek   
 
V další diskuzi bylo obecně jednáno o kvalitě provádění chodníků a uplatňování práva 
reklamace před uplynutím záruční lhůty, o práci TSMPr.    
 
 
Další jednání se uskuteční v 15 týdnu ( po velikonocích ) pravděpodobně 12.4.2012 po  
avizované prezentaci záměru vlakové zastávky. Bude včas upřesněno.  
 
Zapsal  Jiří Draška 
  
   


