
Zápis č.32 

Z jednání osadního výboru místní části Předmostí. 

Jednání se uskutečnilo v úterý 8.4.2014 v zasedací místnosti OV. 

Přítomni dle prezenční listiny 

Jednání zahájil a řídil Jiří Draška 

1./Kontrola úkolů z minulého jednání.

Vzhledem k tomu, že záležitosti projednávané na minulém jednání byly informativního rázu 

nevyplynuly  žádné úkoly. Záležitost opravy chodníku před domy  pod Skalkou 7 a 9 se dle informace 

předsedkyně  SVBJ řeší. 

2./Došlá pošta. 

- Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.  

Přílohou této výzvy je odkaz na stránky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vč. 

sezamu nemovitostí s nedostatečným určením vlastníka ( pro rozsah je seznam k dispozici u 

Ing.Draška – 606949615 ). Ostatní přílohy vyvěšeny.  

- Žádost pana V.  na Odbor majetku MMPr ve věci sjednání nápravy v svislém dopravním značení u 

parkovacího stání v ul. Pod Skalkou  v blízkosti domu č.p. 21 s ohledem na současný stav ( není zda 

dodatková tabule s konkrétním číslem registrační značky pro které bylo parkoviště zřízeno a je nadále 

využíváno. S ohledem na počet vyhrazených parkovacích míst realizovaných v této části v rámci 

regenerace ( a nedostatečně využívaných ) OV rovněž doporučuje toto parkoviště jako vyhrazené 

zrušit. 

3./Diskuse. 

Ing.Draška. 

- Informoval přitomné o jednání z 26.3.2014 na odboru rozvoje MMPř ve věci přípravy PD 

rekonstrukce chodníků v ul. Tylově. Z jednání byl pořízen zápis, ve kterém byly shrnuty 

všechny připomínky z prezentace PD. Následně projektant rozeslal konečnou verzi.  

Ing.Dostál, který tuto dokumentaci prostudoval zjistil, že řada zapsaných ( a dohodnutých ) 

připomínek není v poslední verzi PD zohledněna. Dne 6.4.2014 zaslal zpracovateli PD 

komentář. 

Svatava Doupalová. 

- Informovala přítomné o přípravě realizace akce Rákosníčkovo hřiště ( sponzor Lidl ), kdy 

jedna z možných lokalit bylo navrženo Předmostí. S ohledem na požadavky investora se jeví 

jako nejreálnější lokalita v Kozlovské ulici  ( mezi bodovou KTV a paneláky ). 



Mgr.Netopilová. 

- Obrátila se na členy OV a přítomného strážníka MP s dotazem jaké mají zkušenosti 

s fungováním ubytovny na sportovní hale. Strážník MP René Kopl  zatím nemá negativní 

zkušenost, ve svodkách  Policie ČR je několik zápisů o řešení nočního klidu. 

Dále bylo obecně diskutováno o ubytovnách v Přerově.

- Pozvala přítomné členy OV na připravovaný kulatý stůl k ZEVU v Přerově, který by se měl 

uskutečnit 12.5.2014.   

Dále bylo obecně diskutováno o jednání hanácké ZEVO, které se uskuteční 16.4.2014 v sále 

Tepla Přerov. 

- Informovala přítomné o záměru ( na základě zkušeností z jiných měst ) formou cenových 

bonusů za poplatky za komunální odpad podpořit třídění sběru komunálního odpadu.

I k tomuto bodu byla diskuse.   

Příští jednání OV se uskuteční v úterý 13.5.2014 v 17:30. 

Zapsal  Jiří Draška


