
Zápis č.1 

z jednání výboru místní části Předností 

Jednání se uskutečnilo v úterý  10.2.2015 v 17:30 v zasedací místnosti VMČ. 

Přítomni dle prezenční listiny, Lada Crhová omluvena. Originál prezenční listiny uložen u předsedy. 

Jednání zahájil a řídil Ing.Jiří Draška.

Úvodem jednání  Ing.Draška přivítal hosty  nám. primátora Pavla Košutka, radního a zastupitele 

Pana Holana, zastupitelku Mudr.Marii Mathonovou. 

V úvodu jednání nám. primátora Pavel Košutek  předal přítomným členům VMČ jmenovací dekrety.

1./ Kontrola úkolů z minulého jednání. 

     Úkoly, které byly stanoveny na posledním jednání OV v minulém volebním období ( zápis č. 35 

z 9.9.2014 ) nebyly splněny. Jednalo se o lokální předlažby nerovností chodníků nebo o pozáruční 

opravy provedených povrchů chodníků a oprav povrchu schodiště u zastávky MHD Dům služeb. 

1/1.Úkol trvá, žádáme odbor majetku o řešení. 

2./ Došlá pošta.

Pošta k vyvěšení. 

- Vyhlášení Grantového programu statutárního města Přerova.   Materiál byl vyvěšen.

- Výsledky voleb do VMČ . Bylo vyvěšeno. 

- Zápisy do 1. tříd ZŠ. Bylo vyvěšeno. 

3./ Diskuse. 

Ing.Draška 

- Představil návrh cílů VMČ  na následující funkční období.

a/  Pokračovat v programu regenerace panelového sídliště ( příprava a realizace dalších etap 

12, 10, 13 – 16 )

b/ Pokračovat v přípravě a následně realizaci propojení cyklostezek Velká Dlážka a Hranická 

( cyklopodjezd pod železniční tratí ). 

c/ Pokračovat na záměru vybudování žel. zastávky Předmostí. 

d/ Rekonstrukce povrchů ulic Tyršova, Kotkova, Janáčkova, Karasova. 

e/ Rekonstrukce chodníků ul. Prostějovská v úseku od  křižovatky s ul. U pošty po ul. 

Olomouckou. 

f/ Znovu se zabývat otázkou omezení tonáže vozidel projíždějících ul. Prostějovskou. 

g/ Revitalizace rybníků v lokalitě Markrabiny směrem na Dluhonice. 



h/ Projekt Mamutov 

i/ Cyklostezka Předmostí – Čekyně. 

Tento návrh cílů je otevřený materiál, jehož náplň a priority důležitosti budou upřesňovány 

ve spolupráci s odbory Rozvoje a Majetku s ohledem na dostupnost finančních prostředků 

a reálnost realizace. 

- Informoval přítomné o postupu přípravy realizace 11. etapy programu regenerace, schválené 

na 3. jednání ZM. Dále o záměru vedení města realizovat ještě v letošním roce 12.etapu 

Přemístění památníku Jana Husa na Prostějovskou ulici vč. úprav okolí nového stanoviště 

památníku.

- Informoval o průběhu setkání předsedů MV, které se uskutečnilo  9.2.2015. Ze setkání bude 

zápis, který bude po obdržení rozeslán.  

- Předal přítomným členům návrh Vzorových jednacích řádů a návrh Statutu osadních a 

místních výborů. Tyto materiály by měly být připomínkovány a prodiskutovány tak aby 

mohly být schváleny na březnovém ZM a následně vstoupit v platnost.    

- Předal nový členům VMČ podklady týkající se jejich personálií.

- S ohledem na zastoupení obyvatel Předmostí ve vrcholových orgánech města ( primátor 

rodák z Předmostí, nám. primátora, radní, dva zastupitelé ) vyslovil přání úzké spolupráce 

členů VMČ s vedením města při řešení problematiky Předmostí.   

- Připomněl , že od 30.1.2015 do 17.4.2015 se nevýstavní síni Pasáž koná výstava Od lovců 

mamutů po cihlu, která prezentuje dávnou i nedávnou minulost a slávu Předmostí.  

Nám.Pavel Košutek 

- Popřál členům VMČ mnoho úspěchů při práci pro Předmostí v nastávajícím období, a vyslovil 

poděkování a podporu lidem, kteří jsou ochotni v rámci svého volného času pracovat obec, 

místní část. 

- Informoval o nenovějším stavu  přípravy realizace dálnice D1 Přerov – Lipník. Pokud nedojde 

k průtahům při výběrovém řízení ( odvolání  apod. ) dá se předpokládat, že v druhé polovině 

roku by mohly být zahájeny zemní práce. 

- Podrobněji informoval o záměru města pokračovat v přípravě vybudování žel. zastávky 

Předmostí. 

Radní pan Holan 

- Vystoupil s věcnými připomínkami k záměru revitalizace rybníků ( současný stav, nedostatek 

vody, přístup ). 

Mudr.Marie Mathonová 

- Upozornila na špatné rozhledové poměry při výjezdu z Tyršovy ul. na Sportovní ul. a z ulic 

Karasova, Janáčkova, Kotkova na ul. Teličkovu  z důvodů parkování vozidel zaměstnanců 

Olympusu  ( soustavné nedodržování  pravidel pro parkování v prostoru křižovatek ). 



1/2.Obracíme se tímto na odbor majetku s žádostí o prověření možnosti omezení 

parkování v místech výjezdu doplněním dopravního značení ( vodorovného/svislého ).  

Bc.Petra Trlidová 

- Informovala členy VMČ o situaci v ZŠ J.A.Komenského v souvislosti s požadavkem některých 

rodičů na odvolání ředitelky školy  ( petice na podporu ředitelky podepsaná více jak 800 

rodiči a přáteli školy, otevřený dopis zaměstnanců školy na podporu ředitelky, podepsaný 

75 % zaměstnanců, předání těchto dokumentů na zastupitelstvu  2.3.2015 a více jak 

dvouhodinové diskusi rodičů, zaměstnanců školy a občanů ( pro i proti ) na zastupitelstvu. 

Strážník MP René Kopl 

- Informoval o řešení  dopravní situace na ul. Pod Skalkou, ke které došlo  9.2.2015, kdy při 

realizaci opravy střechy na domech Pod Skalkou 14 – 20  mobilní jeřáb  a přistavené 

nákladní auto delší dobu v odpoledních hodinách omezovalo  průjezd ulicí. 

MP postoupila tento přestupek k řešení příslušnému správnímu orgánu.

V další diskusi využili členové VMČ přítomnosti funkcionářů vedení města  vznesení dotazů týkajících 

se města ( např. další osud Strojaře – zatím nerozhodnuto, situace kolem ubytovny v Předmostí, 

obecně doprava v Přerově atd ). 

Příští jednání VMČ se uskuteční v úterý 10.3.2015 v 17:30. 

Příloha zápisu – Termíny jednání VMČ v I. Pololetí 

Přerov 11.2.2015 

Zapsal : Jiří Draška 


