
Zápis č.2 

z jednání Výboru Místní části Předmostí  

Jednání se uskutečnilo v úterý 10.3.2015 v zasedací místnosti MČ. 

Přítomni : Bureš, Crhová, Ing.Dostál, Doupalová, Ing.Draška, Bc.Mahslonová, Bc.Trlidová, 

                   Hosté  Mudr.Mathonová, strážník MP Kopl. 

Prezenční listina uložena u Ing.Drašky.

Jednání zahájil a řídil Ing.Draška 

1./ Kontrola úkolů z minulého jednání.  

    1/1 Úkol trvá, s ohledem na blížící se konec zimního období žádáme odbor majetku o řešení.   

    1/2 Úkol trvá, zatím bez odezvy z Odboru majetku. 

2./ Došlá pošta.  

     K vyvěšení.

- Informace o termínu zápisů do MŠ. 

- Informace o úpravě režimu svozu komunálního odpadu a BRKa v březnu 2015.

K vyřízení. 

1.Požadavek TSMPr  o návrh míst na stanoviště velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Svatava 

Doupalová dohodla s panem  Antlem z TSMPr. 

    2.Žádost odboru majetku o vyjádření k převodu pozemků. 

a/ Části parcel p.č. 67/1 ( 2 m2 ) a 594 ( 4 m2 ) v k.ú. Předmostí, na křižovatce ul. Teličkova a 

Sportovní. Na těchto parcelách je vybudovaná trafostanice ČEZ. Stanice byla řádně 

vyprojektována, schválena, vybudována a zkolaudovaná.  VMČ souhlasí s převodem. 

b/ Ul.Tyršova, užívání části parcely p.č. 479/1 paní K. ( vlastník sousedních parcel č.479/11 a 

802, vše v k.ú. Předmostí. Vzhledem k tomu, že na této části parcely je vybudováno trvalé 

oplocení a je zde vysázen vzrostlý živý plot VMČ souhlasí s převodem, případně nájmem 

zabrané části pozemku. 

c/Ul.Tyršova, pan M. ( vlastník sousedního pozemku p.č. 497/12 ) užívá ( má oplocenou) část 

pozemku p.č. 479/1. VMČ souhlasí s převodem, případně nájmem užívané části navazující na 

nabízenou část paní K., s tím, že mimo konečné oplocení musí být stožár VO ( dnes je uvnitř 



oploceného záboru ) a rovněž přívodní kabel VO k němu.  Dále by měla být odstraněna černá 

stavba ( kůlna ), která je na hranici záboru.  

3.Požadavek nám. Pavla Košutka o vyjádření k záměru magistrátu zřízení zastávky MHD v Sportovní 

ulici. 

Úvodem shrnutí  historie.  

VMČ ( dříve KMČ a OV MČ ) se již dříve vyjadřoval k tomuto záměru. 

a.V 09/2006 na základě požadavku odboru rozvoje projednal  návrh Ing.Marka z 09/2006 ( Technický 

popis a situace v měř. 1:500) se souhlasným stanoviskem. 

b.V 09/2011 na základě požadavku odboru koncepce a strategického rozvoje s ohledem na negativní 

stanovisko odboru ŽP  ke kácení tří vzrostlých lip, negativních stanovisek tří obyvatel v sousedství a   

na  finanční náročnost akce se OV nepřikláněl k realizaci zastávky.   Následně se na říjnové a 

listopadové jednání OV dostavili zástupci obyvatel DPS, Mgr.Netopilová a Ing.Tužín,  požadavkem  na 

přehodnocení stanoviska OV z 09/2011. 

Zástupci obyvatel vycházeli z verbálních doporučení opřených o ČSN 736425 – 1 ČL. 6.1.1.1, písmeno 

k. Tento článek je však nadepsán  6.1.1.1 Zastávka se nesmí umisťovat a vyjímku dle písmene k nelze 

pro náš případ asi použít. 

Na těchto jednání bylo přislíbeno osazení lavičky ( bylo realizováno ) a ze strany vedení města byly 

nabízeny alternativní možnosti dopravy obyvatel DPS k lékaři.

Současný stav. 

Oproti stavu z 2006 a 2011 došlo ke změnám: 

- Tři lípy byly bez náhrady vykáceny. 

- Bylo vybudováno definitivní oplocení tenisových kurtů, které vymezuje šířkové rozměry pro  

případné umístění zastávky. 

- Společnost  Konvička dokončuje rekonstrukci objektu bývalého kina panorama na bytové a 

obchodní jednotky. 

Za předpokladu, že stále platí podkladový materiál vypracovaný Ing.Markem v 09/2006 ( jiný jsme 

neměli k dispozici ) a v návaznosti na výše popsané změny VMČ souhlasí s prověřením možnosti 

zřízení zastávky MHD ve Sportovní ulici.

Jako první krok doporučujeme aktualizovat výše uvedený podkladový materiál, zejména v otázce 

investiční náročnosti. 

Dále získat stanovisko DI policie ČR a stanovisko dopravce ( může mít požadavek na navýšení 

dohodnuté ceny za poskytované služby ) , v minulosti tato vyjádření nebyla zajištěna. 

Vzhledem k tomu, že zastávka bude na jízdním pruhu s objížděním v jízdním pruhu pro protisměr  

je třeba přihlížet k tomu, že ve všední dny téměř v celé délce parkují u protějšího chodníku osobní 



auta a tím může krátkodobě docházet k omezení průjezdnosti komunikace.        K tomu se vyjádří 

DI PČR.

Vzhledem k tomu, že v prostoru, kde by měla být situovaná zastávka jsou inženýrské sítě ( kabely 

ČEZ a O2) bylo by vhodné záměr předběžně  projednat s nimi, protože zejména  ČEZ v těchto 

případech trvá na přeložkách svých zařízení a ty nejsou laciné, mohou být řádově stejně drahé jako 

vlastní zastávka. 

Dále by bylo dobré zjistit co nejreálnější zájem o využívání zastávky , aby nakonec nebyla využívaná 

v řádu jednotek zastavení a to převážně obyvateli DPS. V tom případě posoudit variantní možnosti  

dopravy  obyvatel DPS. 

VMČ nabízí možnost spolupráce – uspořádání veřejného projednání problematiky v prostorách MČ.  

4.Požadavek paní Ludmily Tomaníkové , předsedkyně Komise pro občanské záležitosti na jmenování 

zástupce MČ pro spolupráci s touto komisí. 

Za MČ Předmostí bude delegovaná paní Zámečníková, která tuto činnost již zajišťuje.  

3./Diskuse. 

Ing.Draška. 

- Seznámil přítomné se zápisem z 1.schůze výboru pro místní části, která se uskutečnila 

18.2.2015. 

- 2/1 požadavek obyvatel ul. U dráhy na osazení plechového retardéru/ů. Omezení častého 

bezohledného projíždění čtyřkolek. 

- 2/2 Omezení průjezdu ul. Prostějovskou. Dne 16.2.2015 byl na odbor majetku zaslán 

variantní návrh na řešení omezení průjezdu nákladních vozidel ul. Prostějovskou.   Žádáme o 

vyjádření. 

- 2/3 V ul. pod Skalkou před domem č. 17 dochází pravděpodobně vlivem netěsné kanalizace 

k prosedání komunikace. Je zde zatím provizorně osazena dopravní značka  7a. Bylo by však 

vhodné celou záležitost řešit koncepčně.  

Strážník MP René Kopl. 

- Upozornil na to, že MP se v minulých dnech zabývala stížností občana na parkování osobních 

aut na hřišti za obytnými domy  Hranická 11 a 13. Toto hřiště, jehož technický stav pro využití 

jako hřiště je nevyhovující je již několik let využíváno pro parkování osobních aut. 

2/4 VMČ se obrací na odbor majetku s žádostí o prodloužení ( dořešení ) možnosti parkování 

na této ploše. V případě, že by nadále nebylo možné tuto plochu vyžívat pro parkování, bude 

cca 30 parkovacích míst v této lokalitě chybět a dá se předpokládat, že dojde k nárůstu 

porušování zákazu parkování. 



Petra Trlidová. 

- Informovala o výsledku voleb do  školské rady  ZŠ J.A.Komenského . 

V další diskusi byly projednávány obecné záležitosti Předmostí a města.

Zapsal  Ing.Draška 

Příští jednání VMČ bude14.4.2015 v 17:30

                                                                                        

   


