
Zápis z 13. jednání Místního výboru místní části Předmostí

ze dne 10.5.2016

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: René Kopl – strážník MP

pánové Švestka, Zapletálek, Janáček, Dvořák, Školoudík, Kylíš –
obyvateléProstějovské ul. přítomni částečně.

Program jednání:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání.
2. Požadavky o vyjádření VMČ
3. Situace kolem areálu FKK
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. K termínu jednání VMČ ( 10.5.2016 ) komise neobdržela oficielní stanoviska 
         příslušných odborů k jednotlivým bodům. 
         Pouze k bodům 1/4/2016 – hluková zátěž z železniční dopravy – bude předmětem
         17. jednání ZM dne 16.5.2016 a bod 2/4/2016 setkání s občany a informace o    
         dopravních stavbách- předběžná dohoda o přípravě setkání. 

         K požadavkům z jednání z 15.3.2016. 
- 1/3/2016 Zvýšení bezpečnosti křižovatky Sportovní X Tyršova – bude řešeno na 

pracovní skupině pro drobné záležitosti v dopravě. 
- 2/3/2016 Chyba při zápisu požadavku 
- 3/3/2016 Prověření stanovení obytné zony v ul. Pod Skalkou – bude upřesněn 

rozsah 
- 4/3/2016 Provoz na hřišti Ententýky – řešeno doplněním ochranné sítě v 05/2016. 
- 5/3/2016 Přístup na objekt bývalé samoobsluhy – řeší MP, k zlepšení situace 

výrazně přispělo vedení ZŠ J.A. Komenského, které informovalo rodiče v rámci 
třídních schůzek a zápisů do žákovských knížek. 

- 6/3/2016 Oprava zábradlí před NON STOPEM – opraveno. 
- 7/3/2016 Omezení rozjíždění trávníku u odstavné plochy za Hranickou 11 a 13 –

bude řešeno TSMPř umístěním betonových květináčů.
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- 8/3/2016 Osvětlení hodin u zastávky MHD Dům služeb – opraveno. 

Ad 2. Požadavky na vyjádření. 
- Navržení dalšího stanoviště pro kontejnery na sběr oděvů – návrh VMČ v prostoru 

ulice Pod Skalkou. Bylo odpovězeno. 

- Požadavek Odboru správy majetku Oddělení majetkoprávní z 10.5.2016 ( paní 
Poláková ). Následující body: 

1.Žádost společnosti Konvička služby s.r.o. ( vlastní bývalého kina Panorama ) 
v souvislosti s dokončením rekonstrukce budovy o dořešení vztahu k některým 
pozemkům ( odkoupení části pozemku p.č. 30/7  cca 70m2 a převod části pozemku 
p.č. 273/1 vše v k.ú. Předmostí za účelem vybudování parkovacích stání. VMČ 
souhlasí. 

2.Změna nájemce části pozemku p.č. 238/19 v k.ú. Předmostí ( zahrádkářská 
osada Cihelna ) mezi paní Ch. a panem Š. ( k 1.7.2016 )
VMČ nemá námitky, Ing.Draška jako předseda této zahrádkářské osady 
souhlasí.   
Poznámka: Není nám zcela jasné, proč se máme vyjadřovat ke změnám 
nájemníkům pozemků (zahrádek), když neznáme detailně situaci v jednotlivých 
zahrádkářských osadách v katastru Předmostí a většinou neznáme ani 
zainteresované osoby ( pro tento případ to neplatí, Ing.Draška zná oba – sousedí 
s dotčeným pozemkem).

3. Opakovaná nabídka FKK k odprodeji části pozemku p.č. 239/7 a p.č. st. 541 oba 
v k.ú. Předmostí. Stanovisko VMČ viz samostatný bod č.3 tohoto zápisu.

4.Žádost Olomouckého kraje na převod části pozemku p.č. 526/1 v k.ú. Předmostí. 
VMČ se ztotožňuje se stanoviskem koordinační skupiny nedoporučit prodej.

Ad 3. Situace kolem areálu FKK  na Prostějovské ulici. 
               Od minulého jednání VMČ ( 12.4.2016 ) obdržel : 

- Opětovnou žádost o řešení situace ul. Prostějovské a Olomoucké, (bohužel není      
         datován) na primátora Mgr. Vladimíra Puchalského, (s kopií zastupitelům

a VMČ Předmostí ).

- Vyjádření MMPř odboru koncepce a strategického rozvoje – Změna územního 
plánu ve vztahu k areálu společnosti FKK spol.s.r.o. z 22.4.2016. 

- Předchozí bod tohoto zápisu požadavek z 10.5.2016 bod 3. 
Dne 12.4.2016 podala společnost FKK spol. s.r.o.  Statutárnímu městu Přerov 
upravenou nabídku na odprodej části pozemku p.č. 239/7 v k.ú. Předmostí o 
výměře 2 755 m2 a pozemku st.p.č. 541 (zastavěná plocha hala) o výměře 
795 m2. Celková nabízená výměra je cca 3 550 m2 za navrhovanou cenu  
5 325 000,- Kč, ( 1 500,- Kč/m2 ).  
V případě zájmu o odprodej pozemků ze strany města se vlastník zavazuje na své 
náklady odstranit halu, je připraven akceptovat platební podmínky formou 
splátkového kalendáře se splatností kupní ceny do dvou roků ode dne uzavření 
smlouvy. Dále se ve své nabídce zavazuje zřídit ve prospěch Statutárního města 
Přerova – věcné břemeno – služebnost práva stezky a cesty pro vjezd z ul. 
Prostějovské.
VMČ po obsáhlé diskusi s podporou přítomných obyvatel ul. Prostějovské se 
obrací s žádostí na vedení statutárního města Přerov jednat se společností 
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FKK spol. s.r.o. ve věci nabídky z 12.4.2016 s cílem dohodnutí prodeje 
zmíněného pozemku za podmínek přijatelných pro obě strany. 
Do budoucna by se tím vyřešil negativní dopad využívání této plochy na 
okolní zástavbu ( viz vzniklá situace od začátku února letošního roku ) 
a současně by se tím vyřešila stále špatná situace v otázce dopravy v klidu 
( parkování osobních vozidel )  v této části ul. Pod Skalkou, ul. Prostějovské 
a ul. 1.května.  S touto plochou se totiž již od začátku Programu regenerace 
panelového sídliště Předmostí uvažovalo pro vybudování parkoviště pro cca 
120 vozidel a tato plocha byla od začátku programu regenerace zahrnuta do 
řešeného území. 
Poznámka: Jsme toho názoru, že v případě k, že by město pozemek odkoupilo by 
nebylo nutné vynaložit vyšší finanční náklady na zprovoznění parkoviště. Celá 
plocha je vyasfaltovaná, odvodněná, bylo by nutné pouze dořešit vjezd, osvětlení a 
vlastní vodorovné dopravní značení, na okraji plochy ozelenění, sadové úpravy. 
Naví, vzhledem k tomu, že plocha je zahrnuta do Programu regenerace bylo by 
snad možné čerpat dotaci.

Současně se VMČ Předmostí a obyvatelé Prostějovské ulice obracejí na 
zastupitele města se zdvořilou žádostí o podporu jejich požadavku.   

Ad 4. Různé. 
             Bylo diskutováno obecně o záležitostech Předmostí.
             Ing.Draška informoval přítomné o  20.jednání VPRIDu z 25.4.2016, dále o 14.schůzi 
             Výboru pro mísdtní části konané 28.4.2016. ( samostatné zápisy )
             Dále informoval o zrušeném výběrovém řízení na zhotovitele 10.etapy Regenerace 
             panelového sídliště Předmostí pro nejednotný obsah nabídek. Bude vypsáno nové 
             výběrové řízení. Realizace ( a tím i možnost čerpání dotace ) v letošním roce 
             by neměla být ohrožena.

             Příští jednání VMČ bude 14.6.2016.

Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 
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: 
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1/13/2016 Požadavek na vedení města zabývat se 
upravenou nabídkou společnosti FKK spol. 
s.r.o. na odprodej části pozemku p.č. 239/7 
v k.ú. Předmostí ve smyslu bodu 3 tohoto 
zápisu, třetí odrážka

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

1/13/2016 V Podpořit požadavek VMČ a obyvatel 
Prostějovské ulice viz bod 7 tohoto zápisu, 
položka 1/5/2016 a zdůvodnění viz bod 3 třetí 
odrážka.

Z: 
T: 

Zapsal :    Ing.Draška                                                                                    Dne:10.5 .2016  

Podpis

Přílohy


