
Zápis č.20
z jednání osadního výborum místní části Předmostí.

Jednání se uskutečnilo v úterý 8.1.2013 v zasedací místnosti OV v 17:30. 
Přítomni: dle prezenční listiny, Svatava Dupalová omluvena, rovněž omluveni p.Zácha, Ing.Dostál, 
                  Bc.Zatloukal. 
Jednání zahájil a řídil Ing.Draška 

Úvodem přivítal nového člena OV pana Pavla Pelíška, který od ledna 2013 nahradil Ing. Martina 
Kolaříka, který z důvodů pracovního vytížení ukončil činnost v OV k 31.12.2012.
Členové mu poděkovali za jeho práci v OV na prosincovém neoficielním zasedání spojených komisí 
Předmostí a Popovice. 
1./Kontrola úkolů z minulého jednání. 
- Úkoly související s dopravními opatřeními na ul. Prostějovské – zatím bez změny 
-Připomínky pana Š.  – bylo řešeno v rámci dodělání  9.etapy regenerace, nedodělky ( např. 
osazení laviček u vchodů a drobné úpravy povrchů budou s ohledem na klimatické podmínky 
dodělány na jaře. 
2./Došlá pošta.
K vyvěšení. 
-Grantový program na rok 2013
-OZV č.5, kterou se doplňuje OZV č.2/2011o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství
Doplnění o lokalitu kolem domu služeb na ul. Dr.M.Horákové.
-OZV č.6/2012 o poplatku za domovní odpad v roce 2013   
Materiály byly vyvěšeny. 
K projednání. 
-Žádost o vyjádření k požadavku ŘSD o dočasný zábor pozemků p.č. 519, 528/7 a 528/8 v k.ú. 
Předmostí  pro potřeby vybudování přípojek vodovodu, kanalizace a prodloužení STL pro 
připravovaný areál správy a údržby dálnic. – souhlas.

3.Diskuse. 
Ing.Draška. 
-Informoval členy OV o jednání k návrhu jízdních řádů MAD na období 2013/14, které se za účasti 
zpracovatele projektu optimalizace MAD uskutečnilo 18.12.2012. Všechny připomínky vznesené 
ze strany OV Předmostí byly akceptovány . Obecně Ing.Návrat ( zpracovatel projektu ) konstatoval, 
že dopravní obslužnost MAD Předmostí je s ohledem na velikost a poloho poddimenzovaná.
Materiál je k dispozici u Ing.Draška.

Dále bylo diskutováno o zkušenostech s uplatňováním vyhlášky č.5 – městská policie jíž několikrát 
zasahovala proti porušovatelům, přesto se situace opakuje. Je asi větší všímavost občanů a okamžitě 
kontaktování MP.
K 9. Etapě regenerace – k vlastní regenerace byl a až na drobné nedodělky dokončena k 30.11.2012, 
do poloviny prosince byly dokončeny i úpravy povrchů navazujících na regeneraci na pozemcích, 
které nejsou ve vlastnictví města. Došlo již k pokusu o poškození nově osazených prvků – opraveno. 

Dále bylo diskutováno o běžných záležitostech týkajících se Předmostí. 

Zapsal Jiří Draška


