
Zápis č.17
z jednání osadního výboru místní části Předmostí  

Jednání se uskutečnilo v úterý 11.9.2012 v zasedací místnosti OV v 17.30 . 
Přítomni : dle prezenční listiny, Lada Crhová , ing.Martin Kolařík a Zdeněk Perutka 
omluveni. Vzhledem k tomu, že ve stejném termínu se konalo veřejné projednání 
záměru výstavby nové tenisové haly se jednání nezúčastnili zástupci magistrátu, 
kteří se pravidelně účastní. 
Jednání zahájil a řídil Jiří Draška 

1./ kontrola úkolů z minulých jednání.
( Kontrolujeme úkoly z 15. a 16.jednání ) 
- Přechod pro chodce ul. Prostějovská –Projektant , Ing.Marek na požadavku pracuje. 
- Připomínky pana Š. - zatím bez odezvy. . 
- Návrh investičních akcí na rok 2013 -  zasláno 29.8.2012. 
- Požadavek ČS 114 domů Pod Skalkou 17-21 na doplnění vodorovného dopravního značení. 
   Řeší odbor majetku ( Ing.Štukavec kontaktoval Ing.Drašku ).
- Doplnění vodorovného dopravního značení na ul. Hranické – zatím bez odezvy.
- Požadavek na realizaci zastávky MAD v ul. Sportovní – nabídka pana Konvičky. 
Jiří Draška se 5.9.2012 osobně sešel s panem Konvičkou. Jeho vstřícnost v případě 
realizace záměru vybudovat autobusovou zastávku na ul. Sportovní by byla v rozsahu 
vydláždění chodníku před objektem přístavby ( obchůdky pod terasou malometrážních 
bytových jednotek ) bývalého kina Panorama. Jednalo by se o chodník v délce cca 25 m , 
šířce cca 2,5 m . Větší rozsah nenabízel.
Na základě těchto informací jsem své připomínky zaslal všem zainteresovaným 7.9.2012. 
2./ Diskuse. 
Ing.Draška – informoval členy OV o termínu zahájení 9.etapy regenerace – 17.9.2012 ( konec 
11/2012 )
Ing.Kopec – informoval členy OV o snaze Římskokatolické farnosti uvést do provozu věžní 
hodiny na kostele Sv. Máří Magdalény. Dle nabídky finanční náročnost  cca 86 tisíc Kč. 
OV je z obecného hlediska toho názoru, že věžní hodiny by měly být funkční. Co se týká 
možnosti spolufinancování ze strany MMPř ( chápeme že pro farnost je to 
nezanedbatelná částka )by se měli zástupci farnosti obrátit na příslušný odbor 
magistrátu . 
Pan Š.  – Přednesl připomínky k projekčnímu řešení některých detailů 9. etapy regenerace –
spádování a napojení chodníků u vchodů ul. Dr.M. Horákové č.p. 1. a 3. 
Bylo dohodnuto , že se spojí s Ing.Dostálem ( realizace ), případně se zúčastní KD. 

V další diskusi byly probírány obecně záležitosti Předmostí. 

Příští jednání OV se uskuteční 9.10.2012 v 17:30. 

Zapsal  Jiří Draška  




