
Zápis č.19 
z jednání osadního výboru místní části Předmostí  

Jednání se uskutečnilo v úterý 13.11.2012 v zasedací místnosti OV v 17:30. 
Přítomni: dle prezenční listiny , Svatava Dupalová a Bc.Bronislava Mahslonová omluveny,
Mgr.Netopilová, paní Hubková přítomny částečně částečně
Jednání zahájil a řídil Jiří Draška 

1./Kontrola úkolů z minulého jednání.
- Úprava dopravního značení na ul. Prostějovské – zatím bez odezvy 
- Vypínání semaforů na křižovatce o víkendech – běží.  
- Přechod pro chodce Prostějovská a doplnění vodorovného DZ na ul. Hranické –stále 
v řešení, dle neoficielních informací nemá město prostředky na realizaci. 
- Připomínky pana Špundy jsou řešeny v rámci realizace 9 etapy regenerace. 
2./Došlá pošta.
K vyvěšení 
- Informace hasičů o nebezpečí v topné sezoně 
- Informace SŽDC o zavedení pravostranného provozu na trati Břeclav – Bohumín od 
9.12.2012. 
   Materiály byly vyvěšeny.
3.Diskuse. 
Ing.Draška. 
- Informoval o jednání pracovní skupiny Mamutov, které se uskutečnilo 13.11.2012 / 
dořešeny vztahy k dotčeným pozemkům,připravuje se dokumentace pro územní řízení,
další úkol těsněji do přípravy zapojit krajský úřad- dva náměstci z Přerova /. 
- Informoval o postupu realizace 9. etapy regenerace. Platí konec do 30.11.2012.
S vlastníkem objektu bývalého domu služeb byl dohodnut rozsah nezbytných úprav 
navazujících ploch které budou realizovány po 30.11.2012.  
Nám. primátora Michal Zácha doplnil informaci o jednání s majitelem společnosti vlastnící 
tyto objekty. 

Pan Z. obyvatel Předmostí Tyršova ul.
- Poukazuje na špatný až havarijní stav chodníků a komunikace Tyršovy ulice, zejména 
v zimních měsících hrozí nebezpečí úrazů. Stanovisko OV- již třetí rok je v rámci přípravy 
plánu na následující rok požadována rekonstrukce komunikace.

Paní H. obyvatelka DPS Předmostí. 
- Opět se obrátila na OV s požadavkem na zřízení autobusové zastávky. Dle jejího tvrzení prý 
paní Č. a O. změnily svá negativní stanoviska k záměru z 1.9.2011( petice ). Poznámka OV-
OV při své stanovisku nikdy tato negativní stanoviska nepreferoval,  
 vycházel z technických podmínek v daném území. 

Mgr.Netopilová. 
- Na základě vlastní zkušenosti vznesla dotaz, jakým způsobem je kontrolována realizace 
staveb ( budování infrastruktury ) na které je čerpána dotace z fondu na rozvoj infrastruktury
nebo, které následně přebírá město do svého majetku. Příklad – v Předmostí ve slepé ul. proti  
ul. U dráhy ( příjezd ke dvěma rodinným domům ) je výrazný propad  asfaltové komunikace. 
Stanovisko OV – s ohledem na to, že i v jiných částech místní části, a to zejména 
v lokalitách dříve realizovaných etap regenerace navrhuje OV provést společně se 



zástupcem odboru majetku, případně TSmPř pochůzku ( nejlépe po dešti, kdy jsou 
propady zřetelné) a na základě této pochůzky reklamovat nedostatky, případně 
s TSmPř dohodnout způsob a termín opravy.  

Další požadavky. 
- Požadavek občanů na ořezání převislých větví stromů před nonstopem a u trafostanice 
na Tyršově ulici u domu č. Tyršova 2 . 

Další diskuse. 
- nám. Zácha – o plánu investic na rok 2013. 
- Obecně o záležitostech města a místní části. 
- Ing.Martin Kolařík s ohledem na pracovní zaneprázdnění v příštím roce oficielně 
  oznámil ukončení své činnosti v OV k 31.12.2012.
Předseda OV žádá kancelář primátora o delegování náhradníka na základě výsledků 
voleb z 01/2011.  

Termín prosincového jednání OV bude sdělen dodatečně.

Zapsal Jiří Draška
    




