
Zápis č.15 
z jednání osadního výboru místní části Předmostí  

jednání se uskutečnilo 12.6.2012 v zasedací místnosti OV v 17:30. 
Přítomni: dle prezenční listiny, Svatava Dupalová omluvena, Ing.Kolařík se dostavil až na 
závěr jednání. Jednání se částečně zúčastnil pan Šprnda ( Dr.M.Horákové 3 ) 
Jednání zahájil a řídil  Jiří Draška 

1./Kontrola úkolů z minulého jednání. 
- Rekonstrukce chodníků a komunikací – dle informace z odboru majetku byla vybrána 
Tyršova ul. 
- Pojmenování ulice – rada města vybrala název Staré Rybníky, před dnešním jednáním se 
ohlásil pan J.  ( autor požadavku na název ulice ), že se dostaví na jednání a bude ještě chtít 
jednat s OV – nedostavil se. 
- k požadavkům paní H.  – osazeny lavičky v požadované výšce, s řediteli obou škol 
dohodnuto poučení žáků o chování v okolí laviček. K návrhu OV na případné zřízení pracovní 
skupiny na řešení zastávky OV obdržel odpověď MMPr, že problematika již byla v orgánech 
města projednávána a nenastaly nové skutečnosti, nebylo ke zřízení pracovní skupiny 
přistoupeno.
- požadavek na příspěvek do kroniky města za rok 2011 – Jiří Draška připraví odpověď – 8. 
etapa regenerace, jinak nic.  
2./Diskuse. 
- Požadavek občanů – prověřit možnost zřízení přechodu pro chodce na začátku ul. Pod 
Skalkou u křižovatky s ul. Prostějovskou – chodník je na obou stranách opatřen sníženým 
obrubníkem, chybí pouze vodorovné značení. 
Ing.Draška – informoval přítomné o prvním jednání pracovní skupiny pro vybudování 
žel. zastávky Předmostí průchodu cyklostezky – předsedkyní skupiny je Mgr.Helena 
Netopilová. 
Dále informoval členy OV o pozvánce Společnosti pro Přerov pro předsedy OV a i pro ostatní 
členy OV na jednání  21.6.2012 v 19 hod v restauraci pivovar.
Pan Š.  – přednesl několik připomínek k řešení parkoviště na ul. Dr.M. Horákové. 
- nedostatečná šířka parkovacích stání 
- šířka vjezdu do parkoviště ( dvě auta se nevyhnou ) 
- nevhodný typ najížděcích obrubníků ( výška/sklon, hladký povrch ) 
Dále vznesl požadavek osadit na obou koncích ul. U pošty dopravní značku Průjezd zakázán, 
mělo by to přispět ke zklidnění průjezdu touto ulicí.  

V další diskusi bylo jednáno obecně o záležitostech Předmostí a města. 

S ohledem na prázdniny bude další řádné jednání OV v září 10.9.2012.
Pokud bude nutné, bude svoláno mimořádné jednání dle potřeby a přítomnosti členů OV. 

Zapsal: 
 Jiří Draška




