
Zápis č.10 z jednání Místního výboru místní části Předmostí

ze dne 9.2.2016

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

Doupalová,Petra Trlidová, Ing.Tomáš Dostál, František Bureš

Omluveni :

Hosté: Nám. primátora Pavel Košutek
MUDr. Marie Mathonová , zastupitelka
René Kopl strážník MP 
pánové Janáček, Školoudík, Navrátil, Šindler, Vrba, Novotný, všichni 
obyvatelé rodinných domů v Prostějovské ulici

Program jednání:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání
2. Vyjádření VMČ
3. Parkování v areálu FKK za ul. Prostějovskou.
4. Informace.
5. Různé
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. Vzhledem k tomu, že zápis z jednání VMČ byl rozeslán až 25.1.2016 bude kontrola 
          plnění úkolů č. 1/1/2016, 2/1/2016 a 3/1/2016 provedena až na příštím jednání VMČ. 

Ad 2. VMČ obdržel následující žádosti o vyjádření : 
- Žádost o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku p.č. 239/5 v k.ú. Předmostí.

Původní majitelé ( manželé B.) jej již v roce 1990 prodali městu Přerov. 
B. obdrželi dohodnutou cenu. Pro formální nedostatky však nedošlo k zápisu 
smlouvy do katastru. Bylo tedy dohodnuto, že bude připravena nová smlouva za 
podmínek smlouvy původní s tím, že kupní cena již byla uhrazena.
VMČ s tímto řešením souhlasí a pověřuje Ing. Drašku, aby v tomto smyslu 
odpověděl. 

       
- Žádost o vyjádření se k vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 510/9 v k.ú. 

Předmostí. Jedná se o parcelu v prostoru vjezdu z silnice I/ 47 do areálu EMOSu. 
VMČ souhlasí se vzdáním se předkupního práva a pověřuje Ing. Draška aby 
v tomto smyslu odpověděl.

- Žádost o vyjádření k nabídce vlastníků pozemku p.č. 590/9 v k.ú. Předmostí na 
převod tohoto pozemku do majetku statutárního města Přerov. Jedná se o 49 m2

velkou plochu před stavební parcelou vlastníků, která vznikla v sedmdesátých 
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letech při výstavbě rodinného domu rodiči vlastníků a tato oddělená parcela měla 
být odkoupena městem, k tomu však nedošlo. Na tyto skutečnosti se přišlo až 
v roce 2014 při vyřizování pozůstalosti. 
VMČ doporučuje odkup a pověřuje Ing. Drašku aby v tomto smyslu odpověděl 

- Žádost o souhlas s nájmem pozemků p.č. 85/1, 85/2, 530/3, 524/2, 522/2 a 523/1.
Jednalo by se o dočasný zábor pro stavbu rekonstrukce komunikace II/ 436 v úseku 
od křižovatky v ul. Hranické, přes Čekyni, Penčice až za Doloplazy. Investorem je 
Olomoucký kraj.
VMČ nemá námitky k dočasnému pronájmu, za podmínky, že u pozemků, na 
kterých jsou chodníky podél obytných domů bude zajištěn přístup obyvatel 
domů a pověřuje Ing.Drašku, aby v tomto smyslu odpověděl.

- Vyhodnocení činnosti praventistů kriminality V Předmostí v roce 2015.
VMČ hodnotí pozitivně působení preventistů v létě 2015 v Předmostí – vedlo to 
k vytlačení předpokládaného obchodu s drogami. S ohledem na plánovaný 
nárust počtu preventistů v roce 2016 žádá zvážit možnost opětovné nepravidelné 
přítomnosti v Předmostí. 
VMČ pověřuje Ing.Drašku aby v tomto smyslu zaslal honocení na magistrát.

Ad 3. Na jednání VMČ se dostavili pánové J., Š., N., Š., V., 
          N., (všichni obyvatelé domů po pravé straně P.ul. - při výjezdu 
          z města) s tím, že od začátku února v areálu FKK, který sousedí s jejich pozemky 
          parkují stavební stroje a nákladní vozy některého ze subdodavatelů SKANSKY 
          v souvislosti s výstavbou D1. Dále na ploty oddělující jejich pozemky od areálu FKK 
          byl v celé délce bez jejich souhlasu zavěšen elektrický kabel. 
          Parkující vozidla a stroje bývají zaparkovány těsně u plotu a v ranních hodinách 
          (mezi 6 a 7 hodinou) při startování a nahřívání vozidel obtěžují okolí hlukem 
          a výfukovými plyny. 
          Dotčený pozemek jeho majitel (FKK) v loňském roce nabídl městu Přerov  
          k odprodeji – s ohledem na výši požadované ceny nedošlo k dohodě. 
          Následně vlastník pozemku požádal pro část tohoto pozemku o změnu územní 
          plánu.  ZM na svém 12. Zasedání v prosinci 2015 usnesením č. 374/12/7/2015 
          v bodě 2. Rozhodlo o pořízení změny ÚP města Přerova na základě požadavku 
         žadatele změny části plochy bydlení kombinovaného na samostatnou plochu 

          dopravních zařízení a podle důvodové zprávy. Jsme toho názoru, že současné 
          využití, (parkování stavebních strojů),není v souladu s platným ÚP.
          Požadavek na MMPř  bod 1/2/2016.   

Ad 4. Informace.  
          VMČ obdržel následující materiály. 

- Usnesení vlády č.28 z 18.1.2016, které ukládá ministru dopravy zajistilo 
30.září 2019 uvedení stavby dálnice D 1 – 0136 Říkovice Přerov do provozu. 

- Vyjádření SŽDC z 26.1.2016, kterým vyjadřuje ochotu hledat v rámci akce 
„ Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba “ řešení k minimalizaci dopadu hlukové 
zátěže na obyvatele místních částí Dluhonice a Předmostí. 

- Tisková zpráva MMPř z 9.2.2016 o změně provozovatele linek MHD. 

- Přehled jubilantů v MČ Předmostí v 02/2016. 

         Ing.Draška podal následující informace. 
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- Sdělení AŽD k průchodnosti světelných křižovatek u podjezdu. 
AŽD upravilo nastavené cykly a probíhá zkušební provoz, který bude následně 
vyhodnocen. 

- Prezentace studie „Svět lovců mamutů v Přerově – Předmostí“, která se uskutečnila 
8.2.2016. cca v 06/2016 by mělo být vydáno územní rozhodnutí, 
prověřuje se možnost získání finančních prostředků z připravovaných dotačních
titulů (možnost příhraniční spolupráce), rozhodující je zájem města – souhlas 
zastupitelstva.  

- Dne 17.2.2016 se na MMPř uskuteční jednání ve věci stížnosti na nadměrný hluk 
při pořádání motoristických akcí na rokli. Jednání se zúčastní Ing.Draška. 

- Oddělení přípravy zakázek připravuje výběrové řízení na zhotovitele 10.etapy 
regenerace. Do výběrové komise bude delegován zástupce VMČ.

- Informace o 112. Schůzi Výboru pro místní části z 28.1.2016, (je k dispozici zápis)  
    
       
         Ing.Tomáš Dostál. 

- Informoval o připravovaných investicích farnosti v Přerově a v Předmostí. 
Je k dispozici cenová nabídka na zprovoznění věžních hodin v ceně pod 100 000,-
Kč (dřívější nabídka byla kolem 200 000,- Kč) 

Ad 5. Různé. 
          Bylo obecně diskutováno o záležitostech týkajících se Předmostí, (postup výstavby 
          dálnice). 

Ad 9. Závěr. 
Vzhledem k tomu, že v týdnu od 7.3.2016 jsou v Přerově jarní prázdniny, (nemám 
v okolí nikoho školou povinného, takže jsem na to pozapomněl) – navrhuji přesunout 
jednání VMČ na termín 15.3.2016. Potvrďte souhlas. 

Děkuji. 

         

Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

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

Z: 
T: 
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Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

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

1/10/2016 Žádost na náměstka Košutka, aby na 
únorovém KD výstavbny dálnice projednal 
záležitost parkování v areálu FKK ( viz bod 3. 
tohoto zápisu )

Z: 
T: 

2/10/2016 Prověření možnosti doplnění vodorovného 
dopravního značení ( žlutá plná čára ) v ul. 
Pod Skalkou  před bývalou zásobovací 
rampou objektu P S č.p. 11 v místě od konce 
sníženého obrubníku až po dopravní značku 
Zákaz stání.

Z:
T: 

3/10/2016 Prověření možnosti doplnění vodorovného 
dopravního značení ( žlutá plná čára ) 
v prostoru křižovatky ulic HJranická, 
Popovická a Sportovní. S ohleden na její tvar 
často vozidla parkující těsně v jejím prostoru 
ztěžují nájezd zejména do ul. popovické.

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: 
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Zapsal :  Ing.Jiří Draška                                                                                      Dne:9.2 .2016  

Podpis

Přílohy


