
Zápis č.7 

z jednání výboru místní části Předmostí 

Jednání se uskutečnilo v úterý 13.10.2015 v 17:30 v zasedací místnosti VMČ. 

Přítomni ( viz prezenční listina) : Svatava Doupalová, Bronislava Mahslonová, Lada Crhová, Petra  

Trlidová, František Bureš,  Ing.Tomáš Dostál – omluven

Hosté – Nám. Pavel Košutek, MUDr.Marie Mathonová, René Kopl ( strážník MP ), paní Hubková a 

pan Pospíšil  ( obyvatelé DPS Předmostí ) částečně. 

Jednání zahájil a řídil Ing.Jiří Draška  

Poznámka: tento zápis je jako poslední psán dle zvyklostí VMČ.  Od příštího jednání bude zápis dle 

jednotného zadání ve smyslu s přijatým statutem VMČ.

1./ Kontrola úkolů z minulých jednání. 

Úkoly č. 1/1, 1/2, 2/4, 4/1  trvají. 

Úkol č. 2/2 – omezení průjezdu nákladních vozidel ul. Prostějovskou.  V poslední době, zejména 

v souvislosti s řepnou kampaní v Cukrovaru Prosenice se množí průjezdy těžkých kamionů s cukrovou 

řepou přes ul. Prostějovskou a častěji se zde objevují také auta se dřevem.Ve většině případů se 

jedná o snahu se vyhnout mýtné bráně u Lýsek.   Na základě opakovaných stížností obyvatel ul. 

Prostějovské se VMČ obrací na Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského 

úřadu se zdvořilou žádostí o řešení dlouhodobě přetrvávajícího stavu.Pro úplnost uvádíme, že již 

v minulých letech jsme na tento stav upozorňovali a že již bylo připraveno řešení, které nejdříve 

ztroskotalo na nedostatku finančních prostředků na úpravu dopravního značení ( přes 100 000,- Kč ) a 

podruhé na negativním stanovisku DI PČR – technické problémy s najížděním zásobování do 

stavebnin. Dále uvádíme, že 16.2.2015 jsme na odbor majetku zaslali variantní návrh řešení tohoto 

stavu, který spočíval v omezení  tonáže vozidel projíždějících ul. Kočíře ( stará cesta na Vinary ). 

Úkol 2/3 sedání vozovky ul. Pod Skalkou u domu č.p. 17 ( pravděpodobně v důsledku závady na 

kanalizaci ) řeší s VaKem nám. Košutek. Jiří Draška doplní fotodokumentaci. 

2./ Doručená korespondence. 

K vyvěšení: 

- Oznámení ČEZ DISTRIBUCE  o vypínání části veřejné sítě v Předmostí. 

K vyjádření: 

- Žádost Hedviky Hubáčkové ( Odbor majetku MMPř) o vyjádření  k „ Městskému operačnímu 

plánu zimní údržby ve městě Přerově a jeho místních částech pro období 2015 -2016 “  VMČ 

po seznámení a projednání nemá námitky k tomuto materiálu v částech týkajících se MČ 

Předmostí.  S ohledem na požadovaný termín vyjádření, pověřuje Ing.Drašku zalat toto 

stanovisko na odbor majetku MMPř v požadovaném termínu. 



- Žádost J.M. ( KIDSOK ) o vyjádření k požadavku na úpravu času odjezdu  spoje 316 linky 

920004 z Penčiček . VMČ nemá námitky a souhlasí s úpravou. Pověřuje Ing.Drašku  

v tomto smyslu odpovědět.   

3.Diskuse. 

Ing.Draška. 

- Informoval o jednání Výboru pro místní části, které se uskutečnilo  8.10.2015. 

Z tohoto jednání vyplynul pro VMČ úkol vyjádřit se ke Koncepci nakládání a využívání majetku 

Statutárního města Přerov.

Po seznámení se s tímto materiálem VMČ k bodu 5. Koncepce … uvádí: 

Na k.ú.Předmostí ( území působnosti VMČ Předmostí  ) se nachází následující majetek St.m. 

Přerov: 

1.Potřebný majetek. 

- Objekt Hranická 14 ( budova bývalé školy ) – mimo jiné úřadovna VMČ Předmostí a Popovice. 

Objekt je využíván, ponechat v majetku.

2.Kulturní, školské a restaurační zařízení. 

-Památník lovců mamutů a infocentrum – využívá KIS – ponechat v majetku 

-MŠ pod Skalkou 13 – patří k ZŠ J.A.Komenského v Předmostí- objekt stavebně upraven a letos 

zateplen –ponechat v majetku. 

3.Nepotřebný majetek. 

-Objekt bývalé MŠ Mateřídouška, Pod Skalkou 11 –jedná se o tři panelové jednopodlažní 

objekty, od sloučení základních škol v Předmostí nevyužívané – s ohledem  na připravovaná 

opatření v oblasti předškolní výchovy na základě kterých bude pravděpodobně požadavek na 

zvýšení kapacity stávajících zařízení předškolní výchovy doporučujeme ponechat ve vlastnictví 

města  ( objekty jsou předány na odbor SVaŠ)

-Objekt Hranická 83 – Zděný jednopodlažní objekt, bývalý ( poslední památka na cihlářskou 

výrobu v předmostí ) objekt cihelny. V současné době obýván, pan Č.  platí nájem a energie. 

Vzhledem k tomu, že s objektem je uvažováno jako součást akce Areál Mamutov, 

doporučujeme ponechat ve vlastnictví města 

VMČ pověřuje Ing.Drašku, aby v tomto duchu zaslal stanovisko výboru Ing.Novotné ( kancelář 

primátora)   

- Informoval o průběhu realizace 11.etapy regenerace.

- Stanovisko VMČ k záměru revitalizace rybníků v Předmostí. 

VMČ jako již několikrát v minulosti podporuje záměr revitalizace rybníků v Předmostí ( 

směrem na Dluhonice), doporučuje zpracování studie proveditelnosti a na jejím základě 

pokračovat v realizaci záměru. Po dobudování dálnice to bude jediná snadno dostupná 

lokalita pro oddych a rekreaci pro čtyřtisícové Předmostí. VMČ pověřuje Ing.Drasšku aby 

v tomto duchu zaslal Ing. Novotné stanovisko výboru. 



- Informoval o tom, že zastupitelstvo města dne 12.10.2015 schválilo statut místních částí.

Paní Hubková a pan Pospíšil. 

- Dotaz na vývoj kolem zastávky  MHD na ul. Sportovní. 

Nám. Pavel Košutek podal informaci, že na nejbližší zasedání rady předkládá ke schválení 

materiál řešící realizaci 4 zastávek MHD v Přerově, zastávka na ul. Sportovní je mezi nimi.

Předpoklad realizace v příštím roce. 

- Připomenutí kácení vytypované zeleně v okolí DSP – řeší odbor majetku, Svatava Doupalová 

se spojí. Bude se řešit v době vegetačního klidu.  

Nám.Pavel Košutek. 

- Informoval  výbor o  proběhlém prvním kole jednání s FKK v otázce prodeje jejich pozemku  

( bývalá Staviva ) v Předmostí. Zatím ze strany FKK dost vysoká představa o ceně. 

- Informoval o záměru vedení města uskutečnit jednání výborů místních částí Předmostí, 

Vinary, Popovice, Čekyně se zástupci společnosti Skanska, která realizuje výstavbu dálnice D1 

úsek 0137 Přerov – Lipník. Smyslem jednání by mělo být seznámit místní části dotčené 

stavbou s negativními dopady stavby na tyto části ( zvýšené dopravní zatížení – dopravní 

trasy, omezení  stávající dopravní obslužnosti, rámcový harmonogram výstavby apod. ).

Jednání by se mělo uskutečnit koncem října. 

MMPř rozešle pozvánky s termínem a místem konání jednání. 

Lada Crhová. 

- Upozornila na připomínky občanů na špatný technický stav schodiště za obytnými domy na 

Tyršově ulici směrem k nákup.středisku Komín. Toto schodiště má být rekonstruováno 

v rámci zatím nerealizované 10. Etapy regenerace. Pokud by se tato etapa neměla 

realizovat,bylo by dobré provést rekonstrukci  samostatně.  Úkol 7/1 požadavek na odbor 

majetku. 

Petra Trlidová. 

- Informovala o proběhlém Pochodu po stopách lovců mamutů, který se uskutečnil 3.10.2015. 

Pochodu se zúčastnilo téměř tisíc účastníků, počasí vyšlo – pochod se vydařil.

V další diskusi byly projednávány obecné záležitosti Předmostí a města.  

Příští jednání se uskuteční 10.11.2015  

Zapsal Ing.Draška 


