
Zápis č.3
z jednaní Výboru Místní části Předmostí

Jednání se uskutečnilo v úterý 14,4,20|5 v zasedací místnosti MČ.
Přítomni: Všichni členové výboru, strážník MP

Hosté _ nám' Primátora Pavel Košutek , radní Mgr.Netopilová ( částečně )
Ing.Střelec jednatel TsmPř ( částečně )
obyvatelé DPS Hubková, Pospíšil, Hesová, Slaměná ( částečně )
obyvatelé Předmostí' Prostějovská ul. Janáček, Skopal' Školoudík ( částečně)

Jednání zaháji| a řídil Jiří Draška

1./ Kontrola úkolů z minulého iednání.
tlt Úkol trvá - bude ursováno
t 12 Úko|trvá bude urgóváno
2i 1 Retardéry ul.U dráhy _bez odpovědi, úkol trvá
2l2 omezení prujezdu ul Prostějovskou _ dle informace Svatavy Doupalové se prověřuje s ŘSD

moŽnost osazení příslušného DZ nakomunikacill47, K tomuto bodu se v diskuzi znovu
vyjádřili přítomní obyvatelé Prostějovské ulice. Poukazují na negativní dopad těŽké dopravy
na obytné domy a poŽadují řešení aspoň ve smyslu návrhu z I6.2.2a15,

2l3 Bez odpovědi, úkol trvá. Je třeba řešit s ohledem ns to, že se stav pozvolna zhoršuje.
2/4 Předseda VMČ obdrŽel z odboru rozvoje kopii oznámeni o zahájenířízeni o naŤ1zeni

odstrnění stavby z 23 .3.2015 ( jedná se o sjezd na sportoviště povolený na dočasnou dobu
do 31.12.2013 ) .

2./ Doručená pošta.

K.r,1'věšení.
Dobrovolná akce Ukliď Česko' která se koná 18.4.2015 ( členové VMČ se dohodli' Že
akci uskuteční v náhradním termínu ).

K projednaní'
- Požadavek VMČ Popovice ( zas|ám paní Študentovou ) na osazeníDZ vymezujícího

hranice MČ Predmostí a Popovice v prostoru ul. Hanácká. Výbor místní části
Předmostí nevidí důvod, proč by se uvnitř města měIy DZ určovat hranice
místních částí. S ohledem na to, jak je v ul. Hanáckó vedena hranice katastrálních
území, by navržené umístění DZby|o spíš matoucí. NEDOPORUČUJEME.

- Žáďostodboru majetku o lyjádření VMČ k poŽadavku společnosti EMOS na odkup
pozemku 5I0lI1v k.ú. Předmostí z16.3.2015. vMC souhlasí.

- obecně závaznávyhláška'o nakládrání s komunálním odpadem na území městaPřerova.
vMČ NEMÁ pruponnÍNKY.

3./ Diskuse.

Ing.Draška.
Na jednání RNI24'3.2015 v bodě 8. byla jmenovaná komise pro hodnocení nabídek
pro akci ', Regenerace panelového sídliště Předmostí _ etapa I|,, bez účasti VMČ.
Výbor místní části zdvoři|ežádáo rozšíření komise o člena vMČ. Navrhuje
Ing.Drašku / náhradník Svatava Doupalová.
Informoval o zahájení přípravy rea|izace 1l. etapy regenerace.
Informoval o jednání občanské poradní komise regenerace panelového sídliště



Předmostí . 12.etapa _ úprava volného prostranství na Prostějovské ulici naproti
restaurace BORA/ hasičríma ( přemístění pomníku Jana Husa ). Realizace v 2016.
Informoval o úkolu na příští jednaní Výboru zastupitelstva pro místní části ve věci
návrhu cyklostezek v místních částech.
Projednaný návrh vMČ je přílohou tohoto zápisu.

Zástupci obyvatel DPS.
- Ztizení zastávky MHD na ul. Sportovní. Výbor vČ Predmostí se k novému poŽadavku

vyjádřilna minulém jednríní VMČ.
ob1vatelé DSP vyslovili podiv nad tím, proč se k požadavkunazřízení zastávky vyjadřoval
VMC Popovice ( nesouhlasně )'

Pan Janáček, obyvatel Prostějovské ul.
Zatim špatná zkušenost S novou koncepcí svozu komunálního odpadu. Nevyholuje 14-ti
cyklus Svozu směsného odpadu'
Ing.Střelec objasnil koncepci TsmPř v otázce svozu komunálního odpadu ve vazbě
nově platnou legislativu se zaměřením na zvýšení třídění odpadu, zejména biologicky
rozložitelného.
Nová koncepce svozu byla zahájena od 1.3.2015 a TsmPř si stanovila termín do 06/2015
jako zkušební období, ve které by se měly v maximálním rozsahu lyřešit připomínky
občanů, tak aby v druhém pololetí ( takto řešený svoz probíhá od 1.4. do 31.10. ročně )
mohl svoz probíhat k spokojenosti veřejnosti.

Bylo navrýeno zvážitmoŽnost častějšího přistavování velkoobjemových kontejneru na BRKo
v blízkosti zahrádkařských osad zejména v okrajových obdobích, kdy se ve vetším rozsahu
provádí oŤez ( kácení ) stromů a keřů.

Přítomní obyvatelé Prostějovské ul. znovu požadovali řešit omezení prujezdu těŽké nakladní
dopravy přes Prostějovskou ulici.

V další diskusi byly projednávány obecné zá|ežitosti Předmostí a města.

Zapsa| Ing.DraŠka

Příští jednání l"ýboru je v úterý 12.5.2015 v 17'30'


