
Zápis č.30

Z jednání osadního výboru místní části Předmostí 

Jednání se uskutečnilo v úterý 11.2.2014 v zasedací místnosti OV. 

Přítomni dle prezenční listiny, pan K. částečně.

Jednání zahájil a řídil Jiří Draška.  

1./Kontrola úkolů z minulého jednání.

- Nekvalitní úpravy povrchů za obytným domem Hranická 11 – TSMPr reklamovali u zhotovitele a 

v druhé polovině února bude opraveno. 

2./Došlá pošta. 

K vyvěšení. 

- Zápisy do 1.ročníků ZŠ a MŠ 

- Informace o postupném přerušení dodávky el. energie 

Všechny materiály byly včas vyvěšeny. 

K projednání. 

- Sdělení Odboru správy majetku MMPř  o podmínkách užívání nebytových prostor –

krátkodobých pronájmů – na základě rozhodnutí Rady města Přerova jsou stanoveny výše 

poplatků pro krátkodobý pronájem prostor úřadovny OV na částku 300,- Kč/den, respektive 

100,- Kč/den při užívání do délky trvání 48 hod.

Za OV byla Svatava Doupalová určena správcem, který bude v případě pronájmu předávat a 

přebírat prostory a inkasovat nájemné.  

3./Diskuse. 

- Ing.Draška. 

Seznámil přítomné s obsahem studie samostatný cyklopodjezd pod žel. tratí v prostoru vedle 

prodejny Liedl. Studii nechal vypracovat Odbor rozvoje. Studie řeší ve třech variantách nový 

samostatný podchod pro cyklisty s různým uspořádáním cyklostezky a chodníku před podchodem. 

Předpokládané náklady 13 – 15 mil. Kč. Rovněž informoval o tom, že Investiční a rozvojová komise na 

svém zasedání 4.2.2014 doporučila tuto akci zařadit do registru investic a pokračovat v její přípravě.  

OV s předloženým návrhem souhlasí a doporučuje se jím dále zabývat.

Požadavek na odbor majetku – v souvislosti s omezením činnosti MŠ Pod Skalkou, mimo jiné zrušena 

a přesunuta keramická dílna, by bylo vhodné zrušit svislou dopravní značku zákaz stání s doplňkovou 



tabulí upřesňující časový interval ( po – pá  6 – 18 hod ) umístěnou u jednoho parkovacího místa u 

bývalé zásobovací rampy. Zbytečně je tak dopravním značením po dobu 12 hod blokováno jedno 

parkovací místo. 

- Na jednání se dostavil pan K. ( obyvatel Předmostí- Hranická). 

Na podzim loňského roku  pánové H. a K. se obrátili na odbor majetku s žádostí o odprodej části 

parcely p.č. 216/1 za účelem výstavby 2 montovaných garáží.  OV obdržel jejich žádost 20.11.2013. 

Dne 25.11.2013 Ing.Draška po konzultaci s členy OV odpověděl na odbor majetku ( paní Poláková ) 

v tom smyslu, že záměr se dotýká území určeného pro realizaci projektu Mamutov a pokud jeho 

realizace je aspoň trochu reálná, pak by se garáže v tomto místě neměly stavět. 

Dnes se na jednání OV na základě předchozí dohody s ing.Draškou dostavil pan K., s tím, že oba 

stavebníci by byli ochotni postavit garáže jen na přechodnou dobu, než by došlo k realizaci záměru 

Mamutova. Toto řešení by snad bylo možné smluvně ošetřit formou pronájmu s podmínkami 

technického řešení a ustanoveními na ukončení smluvního vztahu s ohledem na realizaci záměru 

Mamutova. S ohledem na to, že zastupitelstvo původní žádost na odkup neschválilo, musí stavebnik

v případě trvání zájmu podat novou žádost. 

Dále pan K. poukazoval na špatný stav chodníků v horní části Hranické ulice. Jedná se o část s původní 

zástavbou od sportovní haly směrem Čekyň a na nedostatečný úklid veřejných prostranství v této 

lokalitě. Obyvatelům této lokality se to vzhledem k tomu, že jsou až na konci souvislé zástavby jeví, že 

je na ně zapomínáno. 

Paní Doupalová vysvětlila rozsah úklidu a údržby, který TSMPr na základě uzavřené smlouvy 

s městem v průběhu roku vykonává. Případné požadavky na opravy poškozených komunikací a 

chodníků je třeba uplatnit na odboru majetku, který je objedná u TSMPr.  

Další diskuse. 

- Bylo diskutováno o obecných záležitostech Předmostí a Přerova. 

- Členové OV popřáli L.C. a B.M. k narozeninám, které v únoru slaví.  

Příští jednání OV se uskuteční v úterý 11.3.2014 v 17:30 hod.  

Zapsal: ing.Draška


