
Zápis č.4
z jednání Výboru místní části Předmostí. 

Jednání se uskutečnilo v úterý 12.5.2015 v zasedací místnosti MČ. 
Přítomni: dle prezenční listiny, Fr.Bureš omluven, hosté se jednání nezúčastnili.

Jednání zahájil a řídil Jiří Draška.

1./ Kontrola úkolů z minulého jednání.
     1/1 Drobné opravy propadlých chodníků – zatím nesplněn – trvá 
     1/2 Rozhledové poměry na výjezdu z ul. Janáčkovy na teličkovu – trvá 
     2/1 Požadavek na retardéry v ul. U dráhy – byl zamítnut
     2/2 Omezení průjezdu ul. Prostějovskou – je v řešení, souhlasná vyjádření ŘSD a SSOK
     2/3 Propadání komunikace v ul. Pod Skalkou u domu č.17 – úkol trvá 
     2/4 Parkování na hřišti za Hranická 11-13 – připravuje se místní šetření za účasti zástupců 
           magistrátu, městské policie a přislíbeno přizvání zástupce VMČ  

2./ Doručená pošta. 

     K vyvěšení. 
 Obecně závazná vyhláška č.1/2015 O školských obvodech spádových základních škol

3./Diskuse.

    Ing.Draška.
 Informoval přítomné o 3. zasedání Výboru pro místní části, které se konalo
 Byl upozorněn občany na špatný technický stav povrchu hřiště Ententýky 

na Hranické ul. - jednotlivé plotny umělého povrchu se v místech spár zvedají -
- nebezpečí úrazu a dalšího poškození. Bude nutné zhodnotit stav a rozhodnout o rozsahu 
opravy – úkol č. 4/1. 

 Informoval o probíhajícím vyhodnocování nabídek na výběr zhotovitele 11.etapy 
Regenerace . Předloženo 8 nabídek. 

     Někteří členové VMČ byli upozorněni obyvateli Předmostí na to, že se po Předmostí 
     opakovaně pohybuje Rom  s velkým psem, který je bez náhubku a není na vodítku.
     Dále poukazují nato, že v blízkosti informačního centra skupinky mladistvých Romů 
     pravděpodobně nabízejí drogy.  

     V další diskusi se jednalo o průběhu zastupitelstva města ze dne 11.5.2015. 
 o výsledku inspekční kontroly na ZŠ J.A.Komenského v Předmostí
 o dalším osudu Strojaře 
 o záměru vybudování parkovacího domu na kola u nádraží       

     Dále bylo diskutováno o běžných záležitostech Předmostí. 

    Zapsal  Jiří Draška 

    Příští jednání VMČ se uskuteční  v úterý 9.6.2015 v 17:30.
   


