
Zápis č.31

Z jednání osadního výboru místní části Předmostí.  

Jednání se uskutečnilo v úterý 11.3.2014 2014 v zasedací místnosti OV. 

Přítomni dle prezenční listiny. 

Jednání zahájil a řídil Jiří Draška 

1./Kontrola úkolů z minulého jednání. 

- Nekvalitní povrchy za domem Hranická 11 – bylo odstraněno. 

2./Diskuse. 

Ing.Draška 

- Seznámil přítomné se záměrem pana L.P. dalšího rozšíření aktivit v prostoru 

Školního kopce. Pan P. má zájem kromě výsadby vinohradu ( slavnostní vysazení bude 

26.4.2014 ) ve větším rozsahu revitalizovat stávající ovocný sad, rozšířit síť stávajících stezek a 

pěšin a řešit jejich napojením příjezdové komunikace, realizovat zde chov ovcí, včelaření –

možnost zaměstnání až 5 lidí. To vše bez požadavků na finanční příspěvek MMPr. Od města 

by potřeboval pouze formou zápůjčky dlouhodobě poskytnou dotčené pozemky ( obdobně 

jako pro vinohrad ).

Z hlediska Předmostí to je zajímavý záměr, realizovatelný v relativně krátké době( na rozdíl 

od Mamutova ) . 

- Informoval o jednání pracovní skupiny pro realizaci žel. zastávek Předmostí a Dluhonice. 

Jednání se uskutečnilo 24.2.2014. Hlavním bodem jednání bylo seznámit členy pracovní 

skupiny se studií cyklopodchodu zpracovanou Printesem Přerov ( OV s ní byl seznámen na 

únorovém jednání ). Studie byla kladně přijata, bylo doporučeno jednat s SŽDC aby se tuto 

akci podařilo realizovat v rámci II. etapy rekonstrukce nádraží Přerov. Bylo požadováno, aby 

nadále byl sledován záměr vybudování žel. zastávky Předmostí.           

Pracovní skupina se obrátila na zastupitelstvo s žádostí o revokaci usnesení z podzimního 

zasedání zastupitelstva o ukončení všech aktivit související se záměrem vybudování zastávky 

v Předmostí – aspoň zajistit zpracování dopravně inženýrské studie, která by prokázala 

oprávněnost vybudování zastávky s ohledem na reálné využití veřejností. 

V závěru jednání pracovní skupiny předsedkyně Mgr.Netopilová rezignovala na funkci 

předsedkyně skupiny a za svého nástupce navrhla Ing.Tomáše Tužína.  



- Poděkoval členům OV, kteří se v minulých dvou týdnech zapojili do distribuce Dotazníků 

souvisejících se záměry města v oblasti nakládání s bioodpadem.  

K této otázce Bc.Václav Zatloukal šířeji informoval členy OV o záměrech nakládání 

s bioodpadem ( samostatné odpadové nádoby, kompostéry). 

Nám. primátora Michal Zácha. 

              Informoval OV o tom, že v rámci oprav chodníků v Přerově v roce 2014 byla v Předmostí byla

              vybrána Tylova ulice. 

V další diskusi Ing.Draška tlumočil požadavek společenství vlastníků bytových jednotek 

              Pod Skalkou 7 a 9 na opravu přístupových chodníků ke vchodům do domů ( bylo 

             již v loňském roce projednáváno s TSMPr ). 

V další diskusi bylo jednáno o obecných záležitostech Předmostí.  

Příští jednání OV se uskuteční v úterý 8.4.2014 v 17:30. 

Zapsal Jiří Draška                                                                              


