
Zápis č.25

z jednání osadního výboru místní části Předmostí. 

Jednání se uskutečnilo v úterý 11.6.2013 v zasedací místnosti OV v 17:30. 

Přítomni dle prezenční listiny, pánové Špunda a Stejskal částečně. 

Jednání zahájil a řídil Jiří Draška. 

1./Kontrola úkolů z minulého jednání. 

- Dopravní opatření – beze změny, trvají. Na MMPř zpracovávají podklady k řešení doplnění zábradlí 

podél chodníků v podjezdu. Bylo opraveno poškozené VO u přechodu na ul. Hranické při vjezdu do 

Předmostí. 

2./Došlá pošta. 

K projednání. 

- Požadavek odboru majetku ( paní Poláková) o stanovisko k žádosti Ing.K.  ke koupi části 

pozemků p.č. 453/1 a 453/3 v k.ú. Předmostí   - osadní výbor po projednání souhlasí. 

- Požadavek odboru majetku ( pan Holas ) na další požadavky na kontejnery na posypový 

materiál. Osadní výbor navrhuje umístit další kontejner do prostoru ul. 1.května. 

- Dne 30.5.2013 po projednání s členy OV zaslal Ing.Draška stanovisko OV k záměru 

vybudování žel. zastávky na odbor rozvoje. Toto stanovisko bude součástí důvodové 

zprávy předkládané na červnovém jednání zastupitelstva. Členové OV obdrželi kopii 

stanoviska.

- Do 12.7.2013 nahlásit příspěvky do kroniky města za rok 2012.

3./Diskuse. 

- K neuzavřené záležitosti slučování škol. Po diskusi a následném hlasování OV těsnou většinou  

nepodporuje záměr zrušení usnesení, který má být předložen na červnovém zastupitelstvu. 

Současně však doporučuje, aby příslušné orgány ( nové vedení školy, pracovní skupina pro 

sjednocení školských programů, odbory  školství a majetku se zabývaly návrhy občanské 

iniciativy na využití objektů.  

- Pan Š. ( Dr.Milady Horákové ).  Upozornil na stále nedořešené nedodělky 9.etapy regenerace ( 

lavičky ). Dále upozorňuje na chybně řešený vjezd na parkoviště v ul. Dr.M.horákové, zbytečně 

zvednutou úroveň chodníků kolem domů na ul. Dr.M. Horákové 1 -7.  Dále poukazuje na špatně 

vyspárované podesty  nového schodiště u autobusové zastávky  Hranická – dům služeb, kde po dešti 

stojí voda a schodiště má hladký povrch – zejména v zimě nebezpečné.

Odpověď přítomných zástupců MMPř – Realizátor 9.etapy regenerace má až do odstranění vad a 

nedodělků pozastávku konečné platby a stavba zatím není převzata. 

- Pan S. ( Hranická 4 ) upozorňuje na  nezkoordinovanost časů odjezdů autobusů MHD z přestupních 

stanic a časté chování řidičů, kteří nepočkají na přijíždějící spoj, z kterého se dá předpokládat přestup 

cestujících.



Odpověď přítomných zástupců MMPř- jakékoliv připomínky na kvalitu poskytovaných služeb MHD 

je třeba směřovat na Odbor evidenčních správních služeb  Bc.Jitka Kočicová, nejlépe mailem. 

-Nám. primátora Michal Zácha informoval o provedení nejnutnějších oprav komunikace na ul. 

Prostějovské, s tím, že se v druhé  polovině letošního roku uvažuje s důkladnou rekonstrukcí 

komunikace ( ne chodníky ). Odvislé od finančních prostředků. 

-V další diskusi bylo jednáno o bezpečnosti v Předmostí – otázka zdržování se bezdomovců u večerky 

a v okolí bývalého domu služeb. O opravě komunikací a postupu přípravy výstavby dálnice a průpisu. 

- Závěrem jednání všichni přítomní poblahopřáli Zdeňkovi Perutkovi k životnímu výročí. 

S ohledem na prázdninové období, se příští řádné jednání OV uskuteční až v září 10.9.2013. 

Členové OV se dohodli, že 2.7.2013 v 17 hod uskuteční pochůzku po Předmosí. Bude upřesněno 

s ohledem na počasí. 

Pravděpodobně v srpnu se uskuteční mimořádné jednání OV k přípravě rozpočtu na rok 2014. Bude 

upřesněno. 

Zapsal Jiří Draška


