
Zápis č. 6

z jednání Výboru místní části Předmostí. 

Jednání se uskutečnilo v úterý 8.9.2015 v 17:30 v zasedací místnosti VMČ. 

Přítomni: Dle prezenční listiny ( všichni členové VMČ ), hosté  - nám. Pavel Košutek, strážník  MP René 

Kopl, Ivana Košutková ( částečně ), Alena Macourková a paní Zatloukalová ( obě částečně ). 

Jednání zahájil a řídil  Ing.Draška. 

1./ kontrola úkolů z minulých jednání. 

Úkoly 1/1, 1/2, 2/2, 2/4, 4/1  trvají. Úkol 2/3 bude řešit nám.pavel Košutek při jednání s VaKem. 

2./ Doručená korespondence.  

K vyvěšení. 

- Zákaz odběru vod z vodotečí na zalévání až do 09/2015  - vyvěšeno

- Harmonogram podzimního přistavování velkoobjemových kontejnerů na BRKO.  

K vyjádření. 

- Požadavek odboru majetku na vyjádření k žádosti pana J. ( majitel parcely  v k.ú. Předmostí ) 

na  zrušení předkupního práva města k této parcele. Vyjádření viz příloha č.1 tohoto zápisu.   

3./Diskuse. 

Ing.Draška. 

- Problematika distribuce drog – v srpnu začali v Předmostí fungovat ( nepravidelně ) asistenti 

prevence kriminality. Zdá se, že se situace zklidnila. Budeme nadále sledovat.

- Jednání s panem Pospíšilem ( DPS ) Předmostí -  požadavek na odstranění stromů v blízkosti 

DPS ( je informovaná Svatava Doupalová – bude řešeno na podzim ). 

- Zaslání připomínek k jízdním řádům MHD v rámci přípravy jízdních řádů na období 12/2015 –

12/2016. 

- Vyjádření k návrhu  Statusu místních výborů – viz příloha č.2 tohoto zápisu.

- Informoval o jednání Výboru zastupitelstva pro místní části, které se uskutečnilo 9.7.2015. 

- Seznámil přítomné se Záměrem revitalizace rybníků Přerov – Předmostí, který zpracoval 

Radek Pospíšilík – v souvislosti se suchým létem a velké celorepublikové diskusi o zvýšení  

zadržování vody v krajině je velká naděje na získání peněz z dotačního titulu. 

- Informoval o průběhu regenerace 11. Etapa – dokončení do 15.11.2015 

- Informoval o schůzce, která se uskutečnila v době prázdnin ( účastnili se jí Svatava 

Doupalová, Bronislava Mahslinová, Ing.Tomáš Dostál, Ing.Jiří Draška ) za účasti pracovníků 



MMPr ( odbor rozvoje a příprava zakázek ) v souvislosti se zpracováním  zadání pro výběr 

projektanta úpravy  přístupového prostoru před hřbitovem. Dále byla provedena obhlídka 

lokality 12.etapy regenerace- parková úprava prostoru naproti BORY – pomník Jana Husa. 

Nám.Pavel Košutek 

- Informoval o  současném stavu realizace dálnice D1 Přerov – Lipník. V souvislosti s tím navrhl 

uspořádat v říjnu nebo listopadu pracovní jednání s výbory místních částí Předmostí, 

Popovice, Vinary, Čekyně se zástupci zhotovitele ( SKANSKA ) a pracovníky MMPr. 

Smyslem tohoto jednání bude informovat zástupce jednotlivých VMČ o dočasných  

negativních dopadech a omezení týkajících se MČ po dobu výstavby.  Rovněž bude dohodnut 

způsob informování obyvatel jednotlivých MČ. Jednání zajistí MMPr. 

- Dále informoval o záležitostech města – odkup Strojaře, příprava průmyslové zony  letiště 

Bochoř. 

Paní A.M. ( obyvatelka Předmostí )

- Upozornila na absenci hřišť  pro – náctileté, případně seniory. 

V následné diskusi bylo ze strany nám. Pavla Košutka a Ing.Jiřího Drašky  vysvětleno, že hřiště 

obdobného určení je navrženo v rámci zatím nerealizované 10. Etapy regenerace –

předpoklad realizace v příštím roce. Jako další vytipované prostory pro vybudování takového 

hřiště jsou prostory předpolí Mamutova – záměrně ponecháváno na řešení v souvislosti 

s realizací Mamutova, je zde i problém s vlastnictvím pozemků, dále lokalita nad obloukem 

ul. U pošty za parkovištěm v ul. Dr.M.Horákové. 

Strážník MP René Kopl. 

- Informoval o tom, strážník MP pro Popovice pan Pazdera byl stažen do města a strážníkovi 

Koplovi se rozšířil okrsek o Popovice.  

Další diskuse. 

- Požadavek na Odbor majetku na doplnění vodorovného dopravního značení  ( žlutá plná 

čára) v ul. Pod Skalkou na pravé straně v prostoru bývalé rampy  v úseku od konce snížení 

obrubníku až po svislou dopravní značku zákaz stání. Stalo se zlozvykem, že zde ve večerních 

hodinách pravidelně parkuje jedno až dvě auta a zužuje průjezdný profil komunikace v těchto 

místech. Bližší informace podá Ing.Draška, strážník MP René Kopl. Úkol 6/1. 

- V další diskusi byly projednávány obecně záležitosti Předmostí a města. 



Příští jednání VMČ se uskuteční v úterý 13.10.2015 v 17:30 v zasedací místnosti MČ. 

Zapsal: Jiří Draška 

Přílohy:  č.1 Stanovisko k prodeji parcely 510/10 

               Č.2 Status MV - stanovisko    


