
Zápis č.16
z jednání osadního výboru místní části Předmostí 

Jednání se uskutečnilo v úterý 28.8.2012 v zasedací místnost OV v 17:00. 
Přítomni : dle prezenční listiny, Ing.Kopec, Bc.Zatloukal a Ing.Dostál omluveni
Jednání se zúčastnila zastupitelka Mgr.Helena Netopilová. 
Jednání zahájil a řídil Jiří Draška 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o „mimořádné “ jednání zaměřené hlavně na požadavky na 
přípravu rozpočtu 2013 nebyla prováděna kontrola plnění úkolů z 06/2012 – bude provedeno 
na zářijovém jednání. 

V úvodu jednání informoval Jiří Draška členy OV o úmrtí dlouholetého bývalého člena OV
pana Milana Procházky ( zemřel koncem června 2012 )-

K projednávaným bodům. 
1.Návrh požadavků MČ Předmostí na přípravu rozpočtu města na rok 2013. 
a.) Investiční akce 
- Oprava komunikací a chodníků v ul.Karasova,Janáčkova a Kotkova ( navazuje na 
ul.Tyršovu )
- Oprava chodníků Prostějovská ul. ( od křižovatky  ul.Pod Skalkou, U pošty po 
ul.Olomouckou ) 
- Oprava vstupního prostoru před hřbitovem vč. definitivního vyřešení kontejnerového stání 
na hřbitově 
- Doplnění zábradlí u chodníku a cyklostezky v podjezdu ze strany Předmostí 
- Realizace autobusové zastávky MAD na ul. Sportovní ( požadavek zejména obyvatel DsP 
Předmostí ). Dle informace Mgr.Natopilové  (SpP-koalice )  je pan Konvička 
( spol.Konvička) ochoten se finančně podílet na realizaci zastávky. Souvisí to s realizovanou 
rekonstrukcí objektu bývalého kina Panorama, kde mají být vybudovány obchodní jednotky.
V případě finanční participace může být tato akce zajímavá. Ing.Draška se spojí s panem 
Konvičkou a celou záležitost prověří. Dne 29.8.2012 jsem se pokusil kontaktovat pana 
Konvičku  je do pondělí 3.9.2012 mimo republiku- budu informovat na zářijovém jednání.
- Realizace 10.etapy programu regenerace sídliště. 

b.)Kulturně-společenské akce. 
-Vánoční trubači   2 000,- Kč 
- Předvánoční společné jednání s OV Popovice   2 000,- Kč 
- příspěvek na mikulášskou besídku pořádanou OV Popovice ( účastní se i děti z Předmostí )  
1 000,- Kč 
Jiří Draška v požadovaném termínu zašle na MMPř. 

2.Otázka vytvoření pravidel pro rozdělování finančních prostředků na investiční akce pro 
jednotlivé MČ. 

Navazuje na materiál vypracovaný Ing.Střelcem ( OV Čekyně ) rozeslaný  Mgr.Netopilovou 
10.8.2012 předsedům OV. 
V úvodu Ing.Draška informoval členy OV o průběhu schůzky zastupitelů SpP-koalice , která 
se konala   21.6.2012 a na kterou pozvali předsedy OV. Předmětem této schůzky bylo 
seznámit se problémy jednotlivých MČ a pokusit se najít možnosti jejich řešení. 



Právě jedním z diskutovaných bodů bylo rovněž  nalezení co nejspravedlnějšího způsobů 
rozdělování finančních prostředků do jednotlivých MČ. Krátce před tímto jednáním ( 
v 06/2012 ) obdrželi předsedové OV materiál  vypracovaný  Odborem ekonomiky 
MMPř, shrnující příjmové a výdajové náklady jednotlivých MČ za rok 2011. 
Tento materiál by měl sloužit jako výchozí podklad při dalších pracovních jednáních 
Odboru majetku MMPř s předsedy OV ( předpoklad v 09/2012 ). 
Při dnešním jednání bylo ze strany členů OV Předmostí konstatováno ( obdobně jak uvádí ve 
svém materiálu Ing.Střelec ), že MČ Předmostí zaujímá mezi ostatními MČ odlišné 
postavení, řada problémů, které trápí ostatní MČ a na které se finanční prostředky nedostávají
v Předmostí se v takovém rozsahu nevykytuje a nebo jsou řešeny v rámci standardně 
poskytovaných služeb Technickými službami města Přerov ( zimní údržba chodníků, údržba 
veřejné zeleně a pod ). Vyplývá to převažujícího městského charakteru Předmostí. 
Po kratší diskusi bylo dohodnuto že se k této problematice vrátíme na zářijovém jednání OV.

3. Ing.Draška informoval o:
-  vyvěšení veřejné vyhlášky – hromadný předpisový seznam č. 1/2012 a  2/2012 ( neplatiči 
poplatků ). 
-  výsledku výběrového řízení zhotovitele 9.etapy PRPS Předmostí – je to společnost 
STRABAG a.s ( cca 4,8 mil. Kč, 75 dní realizace, předpoklad zahájení prací začátek září 
2012 ). 
- od 1.9.2012 bude redaktorkou Přerovských listů paní Ingrid Lounová ( tel.725178178, mail 
prerovské.listy@seznam.cz )
- dalším jednání pracovní skupiny pro vybudování žel. zastávky Předmostí a podchodu 
cyklostezky pod tratí, které se uskutečnilo 13.8.2012( zpracování statistických údajů o počtu 
cestujících ze spádové oblasti pro zpracovávanou studii proveditelnosti ) 
- dokončení rekonstrukčních prací horkovodních rozvodů společnosti Teplo Přerov,  
na ul. Hranické a Dr.M.Horákové ve vazbě na připravovanou 9.etapu PRPS.

4. Požadavek výboru ČS 114 domů Pod Skalkou 17 – 21 na realizaci vodorovného 
dopravního značení ( žlutá plná čára ) před vjezdy k domům Pod Skalou 19 a 21 v souvislosti 
s problémy s vjezdem sanitek a vozidel HZS k těmto domům. OV se obrací se zdvořilou 
žádostí na Odbor majetku o posouzení a v případě oprávněnosti k vyřešení. 

5.Žádost Kanceláře primátora Organizační oddělení o vyjádření ke stížnosti paní T.
k stále častější přítomnosti nepřizpůsobivých občanů – bezdomovců 
v prostoru objektů bývalého domu služeb na ul. Dr.M. Horákové u prodejny večerky a na 
jejich chování.  OV souhlasí s podnětem paní T. o zařazení této lokality do 
seznamu vybraných míst zákazu popíjení alkoholu na veřejném prostranství, který je 
součástí OZV č.2/2011. 

6.Další diskuse. 
- Nám. primátora pan Michal Zácha informoval přítomné o přípravě plánu investic na rok 
2013 s ohledem na potřeby a dostupné finanční prostředky ( zateplení dvou škol, lávka U 
tenisu, program IPRM, další etapa regenerace Předmostí, průpich, požadavky místních částí a 
pod ).
- Požadavek občanů z ul. Hranické ( přes strážníka MP ) na provedení vodorovného 
dopravního značení na Hranické ulici před křižovatkou s ul. Prostějovskou – vyznačení 
parkovacích stání – při neexistenci časté špatné zaparkování ztráta parkovacích míst.  OV 
žádá Odbor majetku o prověření, v případě opodstatněnosti o realizaci. 



- Dále byly diskutovány obecně otázky Předmostí, bezpečnosti a pod. 

Poznámka : Bylo dohodnuto, že před zářijovým jednáním OV bude členy OV provedena 
obhlídka Předmostí. Termín bude s ohledem na počasí upřesněn koncem 36.týdne.

Příští jednání OV se uskuteční v úterý 11.9.2012 v 17:30. 

Zapsal. Ing.Jiří Draška  




