
Zápis z 15. jednání Místního výboru místní části Předmostí

ze dne 16.8.2016

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

Petra Trlidová, Ing. Tomáš Dostál, František Bureš

Omluveni: Lada Crhová

Hosté: Ing. arch. Jan Horký, René Kopl 

Program jednání:
1. Informace Ing. arch. Horkého o postupu záměru realizace železniční 

zastávky Přerov - Předmostí
2. Situace kolem areálu FKK
3. Úkoly pro členy osadního výboru
4. Žádosti a podněty směrované k MMPr

5. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
6. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Jednání se uskutečnilo po dohodě s Ing. arch. Horkým, za účelem seznámit členy VMČ 
Předmostí se stavem záměru realizace železniční zastávky Přerov  - Předmostí. 

Bod 1

Ing. arch. Horký seznámil přítomné členy VMČ s materiálem týkajícím se realizace 
železniční zastávky Přerov – Předmostí, který předloží na jednání zastupitelstva 22.8.2016.

Vzhledem k tomu, že tento materiál byl projednáván na jednání VPRIDu 15.8.2016, dovolil si 
předseda VMČ, který je členem VPRIDu tento materiál rozeslat členům VMČ, aby se s ním 
v předstihu seznámili.

Po krátkém úvodu, ve kterém Ing. arch. Horký upozornil na některé body materiálů 
následovala cca hodinová diskuse, ve které kromě otázky investičních nákladů byla 
diskutována vazba na MHD a příměstskou dopravu, otázka cyklopodjezdu a v případě 
realizace zastávky rozsah rekonstrukce železničního podjezdu. 

Po diskuzi VMČ většinou (4:2, z šesti přítomných), nepodpořil záměr realizace
zastávky. 

Bod 2

Situace kolem areálu FKK. 

Ing. Draška informoval o nových skutečnostech, které vyvstaly od posledního jednání VMČ. 

- 25.7.2016 se na FKK uskutečnilo za přítomnosti Ing. Koláře, Ing. Frydrycha, Bc. 
Mráčkové, Bc. Študentové, Ing. Šenka a Ing. Drašky jednání ve věci úpravy svislého 
dopravního značení v oblouku Prostějovské ulice. Konečné rozhodnutí je na 
Oddělení dopravně správních agend MMPř. Dle názoru odborníků není třeba značku 
posouvat, zákaz stání zde vyplývá z obecného výkladu zákona. 
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- RM podala návrh ZM, (proběhne 22.8.2016) schválit záměr na úplatný převod parcely
p.č. 239/7 vč.obj. haly p.č.541 v k.ú. Předmostí od FKK na StMPř ve smyslu poslední 
nabídky FKK. 

- Halu  p.č. 542 v k.ú. Předmostí, (u vjezdu do ul. Pod Skalkou), dle neoficiálních 
informací FKK prodá bezpečnostní agentuře, která by zde měla garážovat obytné přívěsy, 
auta. 

Bod 3 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

1/15/2016
- Bez úkolu

Z:
T: 

Bod 4 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: 

1/15/2016
- Bez požadavku

Z: 
T: 

Bod 5 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní 
části (předseda R. Pospíšilík)

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku

1/15/2016 - Bez požadavku
Z: 
T: 

Příští jednání VMČ se uskuteční v úterý 13.9.2016 v 17,30. 

Zapsal: Ing. Draška                                                                  Dne: 16.8.2016  

Podpis

Přílohy


