
Zápis č.28

z jednání komise místní části Předmostí

Jednání se uskutečnilo v úterý 12 .11.2013 v zasedací místnosti OV. 

Přítomni dle prezenční listiny 

Jednání zahájil a řídil Jiří Draška 

1./Kontrola úkolů z minulého jednání 

- Dopravní opatření – beze změny 

2./Došlá pošta

OV obdržela informaci o zamítavém stanovisku k požadavku na omezení tonáže vozidel projíždějících 

ul. Prostějovskou. Zamítavé stanovisko MMPr Odboru evidenčních správních služeb a obecného 

živnostenského úřadu z 11.9.2013 se opírá o negativní stanovisko policie ČR DI Přerov a  FFK  

Přerov. Toto rozhodnutí po více jak dvou letech řešení požadavku obyvatel Prostějovské ulice na 

zklidnění provozu v ulici přijímáme s rozpaky. Dopravní situace v Prostějovské ulici je opravdu 

špatná ( řada pravidelně projíždějících řidičů nákladních vozidel ve směru od Olomouce/ 

Prostějova na Lipník si přes Předmostí zkracuje cestu po staré cestě do Lýsek a tím šetří mýtné 

poplatka ( mýtná brána je před Lýskami a další je až před Osekem ). S ohledem na to, že v říjnu 

byl rekonstruován povrch Prostějovské ul. mezi křižovatkou s ul. Pod Skalkou a ul. 

Olomouckou navrhujeme posoudit možnost doplněním dopravního značení upravit maximální 

povolenou rychlost v ul. Prostějovské – 30km/hod.

3./Diskuse. 

- Jiří Draška informoval členy OV o poradě předsedů Ov, která se uskutečnila 14.10.2013. Účelem 

schůzky bylo dohodnout způsob financování místních částí. Jedná se zejména o financování drobné 

investiční činnosti ( údržba objektů MČ, chodníky, hřiště apod. – tvorba fin. Prostředků vychází 

z částky 500Kč/ obyvatel. Obecně bylo konstatováno, že je nedostatečná.

Pro Předmostí tento model neplatí. Předmostí má více méně charakter města a většinu činností, které 

v ostatních místních částech řeší z těchto financí osadní výbory zajišťují v Předmostí Technické služby 

stejně jako v Přerově.

Obecně s ohledem na předpokládanou  výši finančních prostředků, která bude k dispozici v roce 2014 

na investiční akce a s ohledem na investiční náročnost akcí, které je nutné zajistit se nedá počítat 

s investicemi do MČ.

- Dále diskutovali o obecných záležitostech Předmostí Přerova.  



Příští , společné jednání OV s OV Penčice se uskuteční s největší pravděpodobností v pátek 

13.12.2013 v 17:30 ( tento termín vyhovuje většině členů obou OV. 

Zapsal Jiří Draška

Příští jednání OV se uskuteční v úterý 13.12.2013 v 17:30. 

Zapsal Jiří Draška


