
Zápis č. 5 

z jednání Výboru místní části Předmostí.  

Jednání se uskutečnilo v úterý 9.6.2015 v zasedací místnosti VMČ. 

Na základě požadavku Ing.Drašky se konalo od 17:00. 

Přítomni : Dle prezenční listiny, Ing.Dostál omluven, hosté MUDr.Mathonová a strážník MP René 

Kopl.  Jiní hosté se nedostavili. 

1./ Kontrola úkolů z minulého jednání.

     1/1 Drobné úpravy propadlé dlažby – postupně probíhá            
     1/2 Rozhledové poměry na výjezdu z Janáčkovy na Teličkovu ul. – úkol trvá 
     2/2 Omezení průjezdu ul. Prostějovskou – je v řešení 
     2/3 Propadaní kom. Ul. Pod Skalkou – úkol trvá 
     2/4 Parkování na hřišti za Hranická 11/13 – trvá 
     4/1 Technický stav hřiště Ententyky -  stav dětských hřišť byl interpelován na zastupitelstvu  
             8.6.2015 . Odbor majetku  společně s TSMPř provádí postupně kontrolu všech hřišť 
             a rozhoduje o opravách 

2./Doručená korespondence.

       K vyvěšení.  

- Oznámení o zahájení správního řízení v souvislosti s uzavírkami podjezdu a ul. Lipnické 

v 07/2015 – bude v dostatečném předstihu vyvěšeno. 

- Informace HZS OK  o nebezpečí proměnlivého počasí. 

3./ Diskuse. 

Ing.Draška. 

- Na minulém jednání byla diskutována připomínka obyvatel k podezření distribuce narkotik 

v Předmostí. Dne 25.5.2015 obdržel Ing.Draška informaci od Mentora asistentů prevence 

kriminality MP Martina Pospíšila o přístupu k této problematice. 

Ing.Draška o této skutečnosti informoval ředitelku ZŠ J.A.Komenského v Předmostí.

Informace je přílohou zápisu. 

- Informoval o výsledku výběrového řízení zhotovitele 11.rtapy regenerace – je to PSS Přerov.

Rovněž informoval o přiznání dotace z prostředků MMR na program regenerace. 

- Po dohodě s tajemníkem magistrátu se 17.6.2015 v 16:30 uskuteční schůzka pracovníků 

Kanceláře zajišťující výkupy pozemků v souvislosti s dokončením dálnice D1 úsek 0136 

Říkovice – Přerov  s vlastníky pozemků v k.ú. Předmostí, které jsou stavbou dotčeny.

Informace o schůzce je vyvěšena, bude zveřejněna v NP a na kabelové televizi.

- Informoval o  3.schůzi výboru zastupitelstva pro místní části, která se konala 13.5.2015. 



Petra Trlidová. 

- Tlumočila připomínky řady občanů k technickému stavu schodů  od zadní části bytového 

domu Tyršova k nák. Centru Komín.  Tyto schody měly být rekonstruovány v rámci 10.etapy 

regenerace, jejíž realizace se již třetí rok odkládá. Úkol č 5/1 Bude nutné řešit operativně. 

- Upozornila na téměř každodenní lezení dětí ve věku 5 až 10 let na objekt bývalé prodejny 

na ul. Tyršově za kostelem ( dnes je zde sklad ), je zde nebezpečí úrazu. Je třeba upozornit 

majitele objektu aby ho zajistil tak, aby nebyl možný přístup na střechu. 

- Dále upozornila na množící se jev stále častějšího  bezdůvodného agresivního napadání  dětí  

skupinkami  romských  děcek. Rodiče se to snaží řešit ve spolupráci s MP a školou, ale 

většinou to agresoři popřou.  Asi by se mohli noví preventisté kriminality, kteří působí 

v okolí nádraží objevit občas nepravidelně i v Předmostí ( je to i vazba na výše řešenou 

otázku distribuce drog ). 

Další diskuse. 

- Výsledem hloubkové inspekce na ZŠ J.A.Komenského v Předmostí  

- Průběh zastupitelstva, konaného 8.6.2015 

- Obecné záležitosti Předmostí a Přerova.  

Zapsal  Ing.Jiří Draška 

Příští  řádné jednání VMČ se uskuteční po prázdninách  v úterý 8.9.2015 v 17:30. Pokud to bude 

nutné uskuteční se mimořádné jednání v průběhu prázdni v termínu, který bude vyhovovat 

většině členů. 

        

                                                                                                                                                                                                                                                 


