
Zápis č. 9 z jednání Místního výboru místní části Předmostí

ze dne 12.1.2016

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí
Přítomni: Ing.Jiří Draška, Bc.Bronislava Mahslonová, Lada Crhová, Svatava 

Doupalová,Petra Trlidová, , František Bureš

Omluveni : Ing.Tomáš Dostál

Hosté: Nám. primátora Pavel Košutek
Paní Zámečníková ( obyvatelka předmostí)
René Kopl ( strážník MP )

Program jednání:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání.
2. Vyjádření VMČ.
3. Diskuse.
4.
5.
6. Úkoly pro členy osadního výboru
7. Žádosti a podněty směrované k MMPr

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
9. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Ad 1.- Úkol č.1/7/2015 Omezení průjezdu těžkých vozidel ul. Prostějovskou.

           Odpověď z 21.11.2015 – je v současné době řešeno odborem MAJ.Jsou dvě varianty, 
           omezení průjezdu ul. Kočíře nebo původní návrh-úprava dopravního značení 
           v souvisejících ulicích s ul. Prostějovskou. 
          -Úkol 2/7/2015 – Sedání vozovky ul. Pod Skalkou před domen č.p. 17.
           Dne 3.11.2015 proběhlo místní šetření, místo opatřeno DZ, bude provedeno 
           zjišťování skutečného stavu ( odkop/monitoring ) a na základě výsledku  
           bude na jaře provedena oprava. 
          -Úkol 3/7/2015 Špatný technický stav schodiště za domy Tyršova směr Komín.
           Rekonstrukce schodiště je součástí 10.etapy Regenerace, která se bude realizovat 
           v letošním roce. 
          -Úkol č. 1/8/2015 Řešení využití plochy hřiště/parkoviště za domy Hranická 11a 13. 
           Je v řešení, problémem se zabývala Pracovní skupina pro drobné záležitosti 
           v dopravě, v současné době probíhá přestupkové řízení a podle jeho výsledku 
           se pracovní skupina k problematice vrátí.
         -Úkol 2/8/15 – Provedení vodorovného dopravního značení parkovacích míst 
          u DPS. 
          Je v řešení, vybírá se projektant, následně bude požadováno vyjádření PČR. 

Ad.2.-Vyjádření VMČ.
          -Revize studen v k.ú. Předmostí – Ing.Draška zašle do konce ledna 2016 vyjádření. 
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       -Vyjádření k neudržovaným pozemkům ve vlastnictví státu – Ing.Draška zašle do konce 
        ledna 2016 stanovisko. 

Ad.3.-Diskuse.  

        -Ing.Draška. 
         Informoval členy VMČ o 5.jednání Pracovní skupiny pro drobné záležitosti v dopravě, 
         kterého se zúčastnil vzhledem k tomu, že na programu byly čtyři body týkající 
         se Předmostí ( viz zápis z tohoto jednání )
         Dále připomněl členům VMČ povinnost do konce ledna nahlásit na personální 
         Oddělení MMPř případné změny sociální pojišťovny. 

       -Nám. Pavel Košutek. 
        Informoval VMČ o informaci Skansky, že v omezeném rozsahu bude přes Předmostí 
        prováděn odvoz skývky ornice.

Ad.4 – 6. Neobsazeno. 

Ad.7.Žádosti a podněty směřované k MMPř – viz tabulka. 

Ad.8.Žádosti a podněty směřované k zastupitelstvu -  neobsazeno

Ad.9. Závěr. 
         
         Příští jednání VMČ se uskuteční 9.2.2016.
          
         

Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 
Z:
T: 
Z:
T: 

Z: 
T: 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
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Plnění 
V uvedeném termínu 
(do 30 dnů po 
obdržení zápisu) se 
vyjádří: 

1/1/2016
Prověřit možnost odousměrného pohybu 
cyklistů v ul. Pod Skalkou od konce stávající 
cyklostezky po křižovatku s ul. Prostějovskou.

Z: 
T: 

2/1/2016 Dětské hřiště Ententyky za domy Hranická 2 a 
4 – je značně poškozený umělý povrch –
odchlipují se jednotlivé plotny- nebezpečí 
zakopnutí.

Z:
T: 

3/1/2016
Chodník v Hranické ulici od fary směrem ke 
škole – jsou zde lokální propadliny.

Z: 
T: 

Z: 
T: 
Z: 
T: 
Z: 
T: 
Z: 
T:

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní části 
(předseda R. Pospíšilík)

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku

Z: 
T: 

Z: 
T: 

Zapsal :   Ing.Jiří Draška                                                                      Dne: 12.1.2016  

Podpis
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Přílohy


