
Místo konání: Zasedací místnost VMČ

Přítomni: Ing.Jiří Draška, Bc.Bronislava Mahslonová,

Petra Trlidová, Ing.Tomáš Dostál, František Bureš

Omluveni: Svatava Doupalová, Lada Crhová

Hosté: René Kopl ( strážník MP )

Program jednání:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Stručný zápis z průběhu jednání:

Kontrola zápisu z minulého jednání

Požadavky orgánů MMPř

Diskuze

Zápis  z 8.jednání Místního výboru místní části Předmostí

ze dne 10.11.2015



Bod 1 Kontrola zápisu z minulého jednání.

Bod 2 Požadavky orgánů MMPř

Bod 3  Diskuze.

- Ing.Draška.

Podal informaci o 9.jednání Komise místních částí.

Bod 4 Požadavky/ připomínky obyvatel .

Bod 10 - Úkoly pro členy osadního výboru

Bod 11 - Žádosti a podněty směřované k MMPr

Bod 12 - Žádoszi a podněty směřované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Bod 10 - Úkoly pro členy osadního výboru

Z: Pořadí/číslo Zadání úkolu (požadavku)

Úkoly č. 1/1, 1/2, 4/1 trvají. 

-Odbor správy majetku - požadavek o stanovisko k bezúplatnému/úplatnému převodu části 

pozemků p.č.590/7 k.ú. Předmostí ve vlastnictví ÚZSVM na Statutární město Přerov. VMČ 

souhlasí s bezúplatným převodem. 

Úkolč. 2/2 Omezení průjezdu ul. Prostějovskou. VMČ obdržel žádost o vyjádření k záměru 

MMPř řešit omezení průjezdu Prostějovskou ulicí v duchu původního návrhu ( úprava 

svislého dopravního značení na I/55 a na všech navazujících komunikacích - DI PČR s tímto 

řešením předběžně souhlasí ). VMČ souhlasí s vypracováním dokumentace a pověřuje 

Ing.Drašku, aby zaslal toto stanovisku pí. Študentové. 

-Odbor správy majetku ( pí. Študentová ) žádost o stanovisko ve věci omezení průjezdu ul. 

Prostějovskou. VMČ souhlasí s objednáním PD řešícím omezení průjezdu v duchu 

původního řešení - úprava svislého dopravního značení na silnici I/55, I/150, ul. 

Prostějovské, Olomoucké, Hranické a u pošty. 

Úkolč.2/4 Parkování na hřišti za hranická 11/13. V sobotu 7.11.2015 cca v 8 hod byl Jiří 

Draška svědkem náhlého přeparkování několika vozidel na regulérní parkovací místa ) 

majitelé od někoho dostali avízo ). Asi za 20 minut na parkovišti zasahovala MP - rozdávala 

předvolání k návštěvě služebny MP zaúčelem řešení přestupku. Požadavek na MMPř řešit 

situaci - v případě, že by se na ploše nesmělo parkovat, pak nastává problém kde těch cca 

25 vozidel zaparkuje.

Informace z jednání VPRIDu 10.11.2015. Společnost FKK požádala o změnu územního plánu 

využití území skladovacích ploch za rodinnými domy v ul. Prostějovské z stávajícího stavu 

Plochy smíšené obytné ( BK - bydlení kombinované ) na Plochy dopravní infrastruktury. FKK 

má zájem v tomto prostoru zžídit parkovací a garážová místa. 

Do konce ledna 2016 zmapovat neudržované pozemky ve vlastnictví státu  ( podklady 

budou rozeslány ). 

Dále informoval o jednání občanské poradní komise pro regeneraci panelového sídliště 

Předmostí, které se konalo 9.11.2015. Na jednání bylo dohodnuto, že v roce 2016 by se 

měla realizovat 10. etapa ( hřiště v prostoru Teličkovy ul. ), v roce 2017  12.etapa ( 

revitalizace volné plochy na ul. Prostějovské - přesun památníku Jana Husa a prostor před 

hřbitovem ). V 13.etapě zbývající zpevněné plochy na teličkově ul. , které nejsou součástí 

10.etapy a chodníky za Hranickou 11 - 19 a pod Skalkou 2 - 12. 

Požadavek obyvatel DPS Tyršova ul. na doplnění vodorovného dopravního značení prostoru 

parkovacích míst před DPS z důvodů často špatného zaparkování vozidel a tím snižování 

počtu parkovacích míst.



T:

Z: 

T:

Bod 11 - Žádosti a podněty směřované k MMPr

Z: 

T:

Z: 

T:

Bod 12 - Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Z: 

T:

Z: 

T:

Zapsal: Ing. Jiří Draška Dne:

Přílohy:

Obdrží:

10.11.2015

jednání 

MV/rok

Splněno/nesplněno/ 

prodloužení termínu

2/8/2015

Splněno/nesplněno/ 

prodloužení termínu

Řešení využití plochy hřiště/parkoviště za obytnými domy 

Hranická 11 a 13.

Provedení vodorovného dopravního značení parkovacích míst v 

prostoru před DPS Tyršova ul. 

1/8/2015

Splněno/nesplněno/ 

prodloužení termínu

Odbor evidenčních 

správních služeb

Odbor evidenčních 

správních služeb

Pořadí/číslo 

jednání 

MV/rok

Žádost nebo podnět s bližší specifikací (popis podnětu)

Splněno/nesplněno/ 

prodloužení termínu

Pořadí/číslo 

jednání 

MV/rok

Žádost nebo podnět s bližší specifikací (popis podnětu)

Splněno/nesplněno/ 

prodloužení termínu

Pořadí/číslo 

jednání 

MV/rok

Zadání úkolu (požadavku)

Splněno/nesplněno/ 

prodloužení termínu


