
14. zápis z jednání Místního výboru místní části Předmostí

ze dne 15.6.2016

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí
Přítomni: Ing.Jiří Draška, Lada Crhová, Svatava Doupalová,Petra Trlidová, 

Ing.Tomáš Dostál, František Bureš

Omluveni : Bc.Bronislava Mahslonová

Hosté: nám. primátora Pavel Košutek , Ing. M. Dohnal pověřený řízením odboru 
majetku
paní Zámečníková  
pánové Švestka, Janáček částečně k bodu 3
paní Burešová (Tyršova 7), manželé Francírkovi (Zahradní 1) částečně 
k bodu 4

Program jednání:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání
2. Požadavky o vyjádření VMČ
3. Situace kolem areálu FKK
4. Situace kolem hřiště Ententyky
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

Bod 1

Od minulého jednání VMČ obdržel vyjádření na žádosti a podněty z 4. jedání VMČ

( 12.4.2016 )

- 1/4/2016 Zvýšená hluková zátěž z žel. dopravy – požadavek projednán na ZM,

     Dne 5.6.2016 obdržel Ing. Draška od zpracovatele dokumentace ( MCO  

     Olomouc), situace s doplněním protihlukových stěn podél Předmostí, Popovic,  

     Lýsek a Velké Dlážky s doplňující informací, že protihlukové stěny byly zařazeny 

     do PD vč. stanovení investičních nákladů. Tento materiál by měl být do konce

     června projednán v ministerské komisi MD. V situacích je zakreslen cyklopodjezd, 

     není zde uvažováno se zastávkou. 

- 2/4/2016 – Veřejné projednání dopravních staveb s obyvateli – do prázdnin se 
neuskuteční. 
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- 3/4/2016 Doplnění kamery u Památníku lovců mamutů – dle vyjádření ředitele 

MP se zde neplánuje zřízení kamerového bodu. 

- 4/4/2016 – Úprava parkování v Tylově ulici – odbor MAJ řešil s TSMPr.

Žádosti a podněty z 5. jednání VMČ (10.5.2016). 

- 1/5/2016 Požadavek na vedení města ve věci nabídky FKK – blíže viz bod 3.  

Bod 2

. Požadavky na vyjádření VMČ. 

- Požadavek odboru MAJ na vyjádření VMČ k nabídce darování pozemku 

     p.č. 433/7 orná půda v k.ú. Předmostí StMPř. S ohledem na to, že se jedná o 1/8 

     spoluvlastnictví a další spoluvlastníci jsou z dokumentů obtížně identifikovatelní 

     a jedná se o parcelu „ uprostřed“ pozemku - VMČ nedoporučuje převod.

     Předseda v tom duchu odpoví na odbor MAJ.  

- Návrh vnitřního předpisu o posuzování návrhů na kácení stromů. 

VMČ po diskusi dospěl k názoru, postup povolování/schvalování  kácení 

v současnosti funguje a vnitřní předpis by pouze zvýšil administrativní 
činnost. Toto stanovisko bude předseda tlumočit na jednání Výboru pro místní 

části 23.6.2016.  

Bod 3

Situace kolem areálu FKK. 

- Ing. Draška na schůzi výboru pro místní části, která se konala 26.5.201

seznámil přítomné se situací kolem areálu FKK a s novou nabídkou na odprodej 
dané plochy. 

      Po diskusi výbor přijal usnesení, ve kterém žádá náměstka primátora P. Košutka 

     jednat o odkoupení pozemku ( jeho větší části ) p.č. 239/7 v k.ú. Předmostí za 

     max. cenu 500,- Kč/m2. 

  

- Ing. Dohnal seznámil přítomné s dalším postupem ve věci odkoupení pozemku. 

Proces bude mít následující postup: Zpracování záměru odkupu a jeho schválení 
– vypracování znaleckého posudku – předložení komisi pro projednání záměrů 
v majetkoprávní záležitosti – projednání v RM – projednání ve finančním výboru –

předložení na jednání zastupitelstva, (za předpokladu příznivého vývoje by to 
mohlo být v 08/2016). 
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Znovu bylo diskutováno o přínosu pro zlepšení stavu schválením/neschválením 

     změny územní plánu.

- Žádost FKK z 26.4.2016 na změnu umístění dopravního značení. Týká se 

    zejména posunutí svislé dopravní značky zákaz stání v oblouku Prostějovské 

     ulice směrem k I/55. Stále platí negativní stanovisko Odboru MAJ a VMČ. 

     DI PČR dne 13.4.2016 vydal k této žádosti souhlasné stanovisko. 

     Konečné stanovisko vydá Oddělení dopravně správních agend MMPr.  

Bod 4

Situace kolem hřiště Ententýky na Hranické ulici. 

Obyvatelé rodinných domů v Tyršově  a v Zahradní ulici mají dlouhodobě problém 

s provozem hřiště na míčové sporty za jejich zahradami. Téměř každodenně 
v letních měsících řeší zakopávání míčů do jejich zahrad, poškozování úrody a 
v poslední době se setkávají s hrubým až sprostým jednáním mládeže hrajícím si na 
hřišti. Několikrát zaslali podněty na magistrát k řešení stavu, několikrát byla přivolaná 
hlídka MP k řešení nejkřiklavějších situací. Rovněž vedení základní školy 
v Předmostí opakovaně apelovalo na žáky a jejich rodiče zápisem do ŽK a poučením 
prostřednictvím třídních učitelů k řádnému chování na hřišti a dodržování 
bezpečnostních podmínek. 

Poslední požadavek na vedení Odboru správy majetku města na řešení vzniklé 
situace byl podán 18.3.2016. 

Začátkem června 2016 bylo provedeno částečné nadstavení sítí kolem hřiště 
v rozsahu cca 1/5 ( ze statických důvodů nešlo provést ve větším rozsahu – obava 
z přetížení stávající nosné konstrukce), které by mělo snížit možnost zakopnutí míčů 
do soukromých zahrad.   Toto opatření se však ukazuje jako kontraproduktivní, míče 
často uvíznou v této síti, děti si pro ně lezou a hrozí nebezpečí pádu z výšky a úrazu.
Vedení školy na toto nebezpečí upozornilo žáky výše popsaným způsobem a rovněž 
se obrátilo na VMČ o řešení nebezpečné situace. 

Ukazuje se, že realizované řešení je nedostatečné a naopak ještě zhoršuje 
bezpečné užívání hřiště. 

VMČ se obrací s požadavkem na vedení města o komplexní řešení situace.

Bude pravděpodobně nutné vypracovat nový návrh oplocení hřiště, jehož 
součástí bude statické posouzení a navržení nosné konstrukce oplocení tak, 
aby unesla zatížení zvýšeného oplocení provedeného tak aby nedocházelo 
k uvíznutí míčů. 

Rovněž je třeba zvážit riziko ponechání letos instalovaného dodatečného 
zasíťování s ohledem na možnost úrazu dětí.
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Bod 5

Různé

- Ing. Draška informoval členy VMČ o materiálu, který bude předkládat 

Radek Pospíšilík na 18. zasedání ZM, který se týká přípravy 1. etapy Areálu 
Mamutova, (v této etapě se jedná o rekonstrukci objektu bývalé administrativní 
budovy zrušené cihelny na Hranické ulici na zázemí Mamutova, vč. cca 15 
parkovacích míst, přípojek energií a vybudování rozhledny). V podkladovém 
materiálu ( pořadové číslo 18/5 ) jsou uvedeny všechny podrobnosti.

VMČ tento návrh podporuje a pověřuje Ing.Drašku, případně Ing. Dostála, 

aby na zasedání zastupitelstva 20.6.2016 návrh Radka Pospíšilíka podpořili. 

- Ing. Draška informoval o jednání Výboru pro místní části z 26.5.2016.

- Probíhá nové výběrové řízení na zhotovitele 10. Etapy regenerace (hřiště 

     Teličkova). 23.6.2016 bude otvírání obálek s nabídkami. Ve výběrové komisi 
     jsou Ing. Draška a František Bureš.

- Bylo kladně zhodnoceno výjezdní zasedání VMČ. 

- Bylo obecně diskutováno o záležitostech Předmostí.

Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

1/14/2016 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: 

1/14/2016 V návaznosti na bod 4. tohoto zápisu žádáme 
příslušný odbor MMPr o urychlené a 
komplexní řešení situace na hřišti Ententýky
(provedení oplocení a dodatečného 
zasíťování) z hlediska bezpečnosti uživatelů

Z: 
T: 
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2/14/2016 VMČ tlumočí požadavek obyvatel rodinných 
domů na provedení chemického ošetření 
chodníků i v „ staré “ zástavě Předmostí. 
Konkrétně Tyršova, Kotkova, Karasova, 
Janáčkova ulice. Zatím se tak dělo pouze 
v sídlišti.

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

1/14/2016
Z: 
T: 

Zapsal: Ing. Draška                                                              Dne: 16.6..2016  

Podpis

Přílohy


