
Zápis č.35

Z jednání osadního výboru místní části Předmostí. 

Jednání se uskutečnilo v úterý 9.9.2014 v zasedací místnosti OV. 

Přítomni dle prezenční listiny, obyvatel předmostí pan  Špunda částečně. 

1./Kontrola úkolů z minulého jednání. 

Na minulém jednání nebyly stanoveny žádné úkoly. 

2./Došlá pošta.

Členové OV byli koncem srpna informováni o změnách v MHD, které vstoupily v platnost od 1.9.2014. 

Provozovatel MHD v předstihu informoval veřejnost.

3./Diskuse 

- Ing.Draška – informoval členy OV o usnesení z 97.schůze Rady města Přerova č. 3696/97/1/2014 

bod 3 návrh na odvolání členů OV a a zrušení OV k 11.10.2014 v souvislosti s ukončením volebního 

volených období orgánů města , z toho vyplývá, že dnešní jednání OV je poslední řádné. 

                    - informoval o požadavku pana K. ( na opravu poškozeného chodníku v ul.1.května ( za 

jeho zahradou ), který nelze v zimě udržovat – obracíme se  zdvořilou žádostí na odbor majetku  o 

prověření možnosti opravy. 

                   - koncem srpna skončily v lokalitách ulic Teličkou/ Tyršova a Pod Skalkou  rekonstrukce

sekundárních horkovodních rozvodů společnosti Teplo Přerov a.s. v okruhu VST Teličkova a Pod 

Skalkou. Tím by měly v Předmostí skončit větší zásahy do povrchů. Bude dobré se zaměřit na to, jak 

v místech výkopů byly provedeny povrchové úpravy – nedostatky  reklamovat.       

                 - v chodníku v ul. Pod Skalkou při vjezdu z ul. Prostějovské ( u plotu RD S.) je několik 

propadlin v zámkové dlažbě,  stejně tak jsou propadliny, ve kterých po dešti stojí voda v chodníku 

před památníkem lovců mamutů. Bude nutné lokálně předláždit.      

- pan Špunda ( Dr.Milady Horákové 1 ) – upozornil na zarůstání chodníku za domem Dr.Milady 

Horákové 1 – 7 pravděpodobně z důvodů použití nevhodného podsypového materiálu při opravě 

chodníku v rámci rekonstrukce horkovodních rozvodů v minulých letech. Nutno řešit – chemicky 

ošetřit.  

                                                                   - dále upozornil na to, že po provedení oprav protiskluzové 

vrstvy  na schodech u autobusové zastávky Dům služeb ( provedeno  letos v létě ) vznikly na 

některých stupních obrácené spády a zůstává zde po dešti stát voda. Bylo by dobré v záruce opravit. 



-Nám. Michal Zácha – informoval o situaci okolo přípravy dálnice, o situaci okolo Strojař a sociálních 

ubytoven v Přerově. 

-Dále bylo obecně diskutováno o bezpečnostní situaci ve městě ( pod dojmem dvou znásilnění ),  o 

dalším osudu projektu regenerace sídliště Předmostí.  

Poznámka: 

- V sobotu 4.10.2014 se uskuteční další ročník pochodu po stopách lovců mamutů 

- Svatava Doualová s příteli ( chovatelé koček ) chystají na sobotu 4.10.2014 v prostorách 

zasedací místnosti  OV výstavu koček. 

- Ve dnech 10. – 11.10.2014 se uskuteční komunální volby.  

Předseda osadního výboru touto cestou děkuje všem členům OV za práci v uplynulém období, 

Jménem svým a jménem členů OV děkuje za spolupráci patronů OV  a všem pracovníkům magistrátu, 

kteří  s osadním výborem spolupracovali.   

Zapsal  Jiří Draška 

                                     


