
Zápis č.13 
z jednání osadního výboru místní části Předmostí. 

Jednání se uskutečnilo v náhradním termínu dne 12.4.2012 v zasedací místnosti OV v 16:00
Náhradní termín byl zvolen s ohledem na to, že  12.4.2012 na 17:00 organizovala Strana 
zelených prezentaci záměru vybudování žel. zastávek Předmostí, Dluhonice a podjezdu pro 
cyklostezku v Předmostí. Před jednáním OV se rovněž konalo mimořádné jednání komise 
pro regeneraci panelového sídliště. 
Přítomni : dle prezenční listiny, Ing.Kolařík omluven, zúčastnil se prezentace. 
Jednání zahájil a řídil Jiří Draška 

1./Kontrola úkolů z minulého jednání. 
- vodorovné dopravní značení – v období od minulého jednání kontaktoval Jiřího Drašku  
Ing.Štukavec z odboru správy majetku a informoval ho o zahájení správních úkonů k řešení 
požadavků. 
- předláždění chodníků na hřbitově – na základě požadavku odboru majetku TSmPř připravují   
cenovou nabídku na provedení prací. 
- doplnění laviček – jak na Tyršově ul. tak i za podjezdem u objektů SBD bylo realizováno. 
- pokračuje předlažďování nejhorších míst ul. Tyršova za ul. Sportovní. 
2./Došlá pošta. 
- Závěrečný účet a výroční zpráva za rok 2011.   
- veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam – Daň 
z nemovitosti 2012.    
- Oznámení – Zahájení územního řízení Dálnice D 1, stavba 0137 – dne 9.5.2012 se koná 
místní šetření. 
Všechny materiály byly vyvěšeny. 
3./Diskuse. 
Ing.Draška . 
- Informoval členy komise o výsledku mimořádného jednání komise pro regeneraci, které se 
uskutečnilo před jednáním OV.Na jednání byla schválena konečná varianta 10. etapy 
regenerace. Jedná se o řešení prostoru mezi domy ul. Tyršova 2 – 12, Teličkova 3 – 6   
a Leon centrem – hřiště. Byla vybraná 4. varianta, která vychází z připravených variant a 
závěrů veřejného projednání – parkoviště a chodník za domy Teličkova 3 – 6 přisunuto blíž 
k domu, bez propojení na Teličkou ulici. 
- Připomněl konání Dne země 22.4.2012.

- Železniční zastávky Předmostí, Dluhonice, podjezd cyklostezky do Předmostí. 
Všichni členové OV obdrželi od Ing.arch. Horkého podkladový materiál vč. pozvánky 
na prezentaci záměru SZ, která se uskuteční 12.4.2012 v 17 hod v krytu ZŠ Předmostí. 
Po obsáhlé diskusi se členové OV shodli na následujícím závěru: 
. Záměr SZ vybudovat zastávku v Předmostí není první, v minulosti již několikrát tento 
návrh byl prezentován, vždy však byl odložen ( naposledy 01/2011 ). 
.Vybudování zastávky by určitě zlepšilo dopravní obslužnost Předmostí a zejména pokud 
by bylo využíváno dopravci, kteří zajišťují dílkovou osobní přepravu Praha – Ostrava a zpět , 
která míjí Přerov, pak by měla význam pro celé město. 
. Na základě předložených materiálů ( členové OV postrádali jakékoliv informace o finanční 
náročnosti , o stanovisku investor a rekonstrukce Ž el. stanice Přerov – II. etapa – SŽDC ),  
nejsou členové OV schopni zaujmout zásadní stanovisko.
Rovněž očekávají reakci obyvatel Předmostí na veřejné prezentaci, která se uskuteční 
12.4.2012 v 17 hod ( po jednání OV ). 



V tomto duchu zašle Ing.Draška stanovisko OV. 

Příští jednání OV se uskuteční v řádném termínu 15.5.2012 v 17 hod. 

Zapsal: Ing.Jiří Draška  




