
Zápis č.11 z jednání Místního výboru místní části Předmostí

ze dne 15.3.2016

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: René Kopl, strážník MP
pan Vozák , obyvatel Předmostí, Zahradní ulice   ( částečně )
Pavel Háva , obyvatel Předmostí, ul. Pod Skalkou ( částečně )

Program jednání:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání
2. Vyjádření VMČ
3. Parkování v areálu FKK na ul. Prostějovské
4. Různé.
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.VMČ obdržel vyjádření k žádostem a podnětům směřovaným k MMPř

         Z 12.1.2016 

- 1/1/2016 Obousměrný pohyb cyklistů v ul. Pod Skalkou – šetřením bylo zjištěno, že 
šířkové parametry neumožňují řěšit ( po dohodě s Ing.arch. Horkým bube hledáno 
řešení ) 

- 2/1/2016 Oprava povrchu hřiště Ententyky – v plánu nebyly finanční prostředky, 
Odbor majetku bude žádat o přidělení prostředků ( cca 540 000,- Kč ) 

- 3/10/2016 Oprava chodníků Hranická ul – v letošním roce není v plánu 

Z 9.2.2016 

- 1/2/2016 Parkování v areálu FKK – proběhlo předběžné jednání zástupců 
Skansky a SSOK . K tomuto podrobněji viz samostatný bod tohoto zápisu 
( bod č.3 ) 

- 2/2/2016 Doplnění vodorovného značení ul. Pod Skalkou – řeší se 

- 3/2/2016 Doplnění vodorovného značení křižovatka Hranická/Popovická/Sportovní 

– řeší se 
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Ad 2 VMČ obdržel následující žádosti o vyjádření. 

- Žádost Odboru majetku z 8.3.2016 o vyjádření k žádosti FKK o povolení provedení 
rozšíření vjezdu do areálu FKK na pozemku p.č. 239/7 v k.ú. Předmostí, úprava 
by se dotkla parcel p.č.520/1 a 5289/7. Vyjádření VMČ bylo požadováno do 
11.3.2016. S ohledem na to, že tato záležitost souvisí s kauzou zařízení staveniště 
na pozemku FKK  VMČ hlasoval PER ROLLAM a přeseda komise celou záležitost 
konzultoval s obyvateli ul. Prostějovské. VMČ se korespondenčně vyjádřil 
nesouhlasně k žádosti FKK a připojil se k zápornému stanovisku skupiny pro 
koordinaci z 4.3.2016.  V tomto smyslu předseda VMČ 10.3.2016 odpověděl na 
Odbor majetku, (pan Štajnar) 

- Žádost odboru majetku o vyjádřeník zřízení věcného břemene – služebnosti na 
pozemcích v majetku města, na kterých má být zřízeno věcné břemono 
inženýrských sítí ( přeložka kabelového vedení NN ) v souvislosti s výstavbou 
MUK.
VMČ souhlasí a pověřuje Ing.Drašku, aby v tomto smyslu odpověděl. 

Všech pět vyjádření schválených na minulém jednání VMČ bylo obratem zasláno 
na příslušné žadatele. 

Ad 3. Parkování v areálu FKK na ul. Prostějovské. 
         Průběžná informace  od minulého jednání VMČ.

- Na KD  D1 18.2.2016nám. Košutek kontaktoval zástupce Skansky se zástupci 
SSOK 

- Dne 10.3.2016 VMČ zaslal negativní stanovisko k žádosti FKK, tak aby žádost 
mohla být projednávaná na jednání Rady města 17.3.2016. 

- Občané Prostějovské ul. předali na MMPř petici ( VMČ ji oficielně neobdržel a 
nezná její obsah ) 

- Dne 15.3.2016 jednali zástupci obyvatelů prostějovské ulice s primátorem města 
panem Vladimírem Puchalským. 

- Dne 15.3.2016 natáčela KTV Přerov rozhovory s nám. Pavlem Košutkem, ing.Jiřím 
Draškou ( VMČ )a panem J. ( zástupce obyvatel Prostějovské ul. ) 

- Dne 17.3.2016 na KD D1 nám. Košutek a Ing.Draška znovu otevřeli otázku 
fungování zařízení staveniště v areálu FKK. Poukazovali na to, že stále přetrvává 
parkování nákladních aut a zemních strojů v areálu, dále, že zde vzniká regulerní 
stavební dvůr ZS, kde ve stále větším rozsahu probíhají různé přípravné práce –
řezání železa a pod, doprovázené zvýšenou hlučností. 
Ze strany zástupce zhotovitele bylo přislíbeno, že v příštím týdnu projedná se 
zástupcem SSOK možnost parkování těžké techniky a nákladních vozidel v areálu 
SSOK – toto závisí na velikosti volných prostor v areálu SSOK.    

Ad 4. Různé. 
- Na jednání VMČ se dostavil pan V., který upozornil na špatnou přehlednost 

křižovatky ulic Tyršova a Sportovní, zejména při výjezdu z Tyršovy ulice.
Dále poukázal na špatné rozhledové poměry (z jeho vlastní zkušenosti) 
v Lýseckém podjezdu při vyjíždění na hlavní cestu I/47 z důvodů vybudování 
provizorní bezpečnostní stěny (výjezd ze stavby D1).   
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- Dále se jednání zúčastnil pan H.. Navrhl zvážit možnost vyhlásit v ul. Pod Skalkou 
obytnou zonu.  Jako další podnět navrhl zvážit možnost po dobudování D 
vybudovat v prostoru mimoúrovňové křižovatky D1 parkoviště P + R a odtud zajistit 
dopravu MHD, tím by mělo dojít k snížení vjezdu vozidel do centra města. 

- Petra Trlidová.  
Informovala VMČ o žádosti obyvatel domů Zahradní 1, Tyršova 7 a 9 na Odbor 
majetku o problémech, které jim vznikají z provozu hřiště sousedícího s jejich 
domy. 
Dále upozornila na opakující se pohyb dětí na střeše objektu bývalé samoobsluhy 
v Tyršově ulici ( je současně řešeno vedením ZŠ na třídních schůzkách). 

- Strážník MP René Kopl upozornil na poškozené zábradlí před NON STOPEM u 
sochy Jana Křtitele, dále upozornil na rozježděný trávník v sousedství odstavné 
plochy za domy Hranická 11 a 13.

- Ing.Draška informoval o vydání publikace Od lovců mamutů k cihle, která navazuje 
na loňskou úspěšnou výstavu 

Dále balo obecně diskutováno o záležitostech Předmostí a města.  

9.Závěr. 
   Příští jednání VMČ se uskuteční 12.4.2016 v 17:30
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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
Plnění 
V uvedeném termínu 
(do 30 dnů po 
obdržení zápisu) se 
vyjádří: 

1/3/2016 Posoudit možnost zvýšení bezpečnosti 
křižovatky ulic Tyršova a sportovní

Z: 
T: 

2/3/2016 Prověřit rozhledové poměry na výjezdu 
z oseckého podjezdu na I/47

Z:
T: 

3/3/2016 Prověřit možnost vyhlášení prostoru ul. Pod 
Skalkou obytnou zonou

Z: 
T: 

4/3/2016 Řešit situaci provozu hřiště viz Žádost 
obyvatel ze 17.3.2016

5/3/2016 Vyzvat majitele objektu bývalé samoobsluhy 
na Tyršově ulici k přijetí opatření k zabránění 
přístupu nepovolaných osob na střechu 
objektu

Z: 
T: 

6/3/2016 Zajistit opravu poškozeného zábradlí před 
NON STOPEM

Z: 
T: 

7/3/2016 Zabránit rozjíždění trávníku vedle odstavné 
plochy za domy Hranická 11 a 13 například 
osazením květináčů

Z: 
T: 

8/3/2016 Zajistit osvětlení hodin u zastávky MHD Dům 
služeb a chod hodin na Inko sloupu na 
náměstíčku před poštou

Z: 
T:
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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:15.3 .2016  

Podpis

Přílohy


