
Zápis č.18. 
z jednání osadního výboru místní části Předmostí

Jednání se uskutečnilo v úterý 9.10.2012 v zasedací místnosti OV v 17:30. 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Jednání zahájil a řídil Jiří Draška 

1./Kontrola úkolů z minulého jednání.
- Přechod pro chodce Prostějovská/ Pod Skalkou – zatím se řeší 
- Připomínky pana Š.  – je v řešení. 
- Požadavek ČS 114 – vyřešeno 
- Doplnění vodorovného DZ na ul. Hranické – je v řešení.
- Zastávka MAD Sportovní – stávající stav. 
2./Došlá pošta 
    K vyvěšení. 
    - Upozornění ČEZu k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.   
    - Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví vyhl.317/2012. ( Metanol )
    Materiály byly po požadovanou dobu vyvěšeny. 
3./ Diskuse.
Ing.Draška. 
- Informoval o  pracovním jednání předsedů OV s odborem majetku konaném 1.10.2012. 
Na rok 2013 je uvažováno s částkou 550,- Kč na obyvatele MČ – neplatí pro Předmostí- bude 
v režimu města.
- Informoval o požadavku dopravně správního oddělení z 24.9.2012 na připomínky k jízdním 
řádům MAD na období 2012/13 – 3.10.2012 byly zaslány připomínky na doplnění ( posílení 
Linek v ranních hodinách, dopoledne z Kauflandu směr Předmostí, večer z AN směr 
Předmostí ) materiál uložen u Ing.Drašky.
- Informoval o činnosti pracovní skupiny pro zřízení vlakové zastávky Předmostí …
- Informoval o postupu 9. etapy regenerace.   
Po dohodě s Ing.Zlámalem se v nejbližší době uskuteční pochůzka po sídlišti se záměrem 
zmapovat současný rozsah regenerace – stanovení  náplně dalších etap. 
Bc. Mahslonová. 
- návrh na úpravu polohy svislé dopravní značky v ul. Prostějovské při vjezdu do Předmostí 
od I/55. Stávající značka je osazena v oblouku zatáčky křížovatky s ul. Olomoucká a parkující 
auta před ní nutí vozidla přijíždějící ze směru od I/55 z důvodů lepšího výhledu vyjíždět do 
protisměru . Křižovatka se stává nepřehledná. Řešením by bylo posunout značku cca 5 m 
před oblouk. Žádáme odbor majetku o posouzení. 
Ing.Dostál. 
- Návrh na umístění laviček na ul. Prostějovská u autobusové zastávky meziměstské dopravy 
naproti restaurace BORA ( hasičárna ) a u parkoviště v dolní části ul. Prostějovská před 
křižovatkou s ul. Hranickou ( naproti památníku Sonda do pravěku ). 
Bc.Zatloukal . 
- obrátil se na OV s návrhem OV Popovice na zvážení možnosti vypínat semafory na 
křižovatce na výjezdu z Předmostí na I/55 v sobotu a neděli. OV MČ Předmostí návrh 
podporuje. Doporučuje zvážit varianty ponechání funkčnosti v sobotu dopoledne.

Dále bylo diskutováno o obecných záležitostech Předmostí.

Příští jednání OV se uskuteční 13.11.2012 v 17:30. 



Zapsal Jiří Draška 




