
Zápis z 16. jednání Místního výboru místní části Předmostí

ze dne 13.9.2016

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: René Kopl – strážník MP, paní Zámečníková, pan Janáček, pan 

Školoudík

Program jednání:
1. Kontrola úkolů z minulého jednání
2. Požadavky o vyjádření VMČ
3. Situace kolem areálu FKK a ulice Prostějovské
4. Různé
5. Úkoly pro členy osadního výboru
6. Žádosti a podněty směrované k MMPr
7. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

8. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání:

Bod 1 Od minulého jednání VMČ obdržel vyjádření na žádosti a podněty z 6.jednání VMČ 

        ( 15.6.2016 )

- 1/6/2016 Řešení situace kolem hřiště Ententýky – doplňkové zasíťování realizované 
v první polovině letošního roku bylo odstraněno. Přesto by se dále mělo komplexně 
řešit oplocení. 

- 2/6/2016 Ošetření chodníků -  bylo objednáno u TSMPř, přesto dle sdělení obyvatel 
dotčených ulic nebylo provedeno v plném rozsahu.  S ohledem na kalendářní 
období nebude nutné řešit v letošním roce, ale mělo by se s ním uvažovat v plánu 
příštího roku.

Bod 2 Požadavky o vyjádření VMČ:

        Požadavek Odboru majetku z 24.6.2016 o vyjádření k žádosti AUTO KLUBU 
        PŘEROV zřídit na parcele p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí betonovou manipulační 
        plochu. S ohledem na časovou náročnost vyjádření VMČ operativně, (per rollam)
        vydal souhlasné stanovisko, (24.6.2016)

Bod 3 Situace kolem areálu FKK a ulice Prostějovské:

- Na srpnovém zastupitelstvu byl schválen záměr odkoupit část parcely p.č. 237/9 
v k.ú. Předmostí dle nabídky FKK z 12.45.2016. 
- Dle posledních informací probíhají jednání mezi OM MMPř a FKK o prodeji. 
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- Dne 5.9.2016 bylo Oddělením dopravně správních agend MMPř vydáno Oznámení 
o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy – o omezení tranzitní nákladní dopravy 
na místní komunikaci ul. Prostějovská (limit 12 t) 
- Dne 6.9.2016 bylo Odd. dopravně správních agend MMPř vydáno Oznámení 
O zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o úpravě svislého DZ, (posun značky
o cca 3 m) a doplnění vodorovného DZ, (plná žlutá čára) na části parcely 237/9 
v místě výjezdu z areálu FKK na ulici Prostějovskou. 

Bod 4  Různé

4.1
      VMČ obdržel  Oznámení o zveřejnění návrhu z 1.9.2016 vydané Oddělením 

dopravně správních agend MMPř  o zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro držitele 
průkazui ZTP před domem Pod Skalkou 26 v místě stávajícího parkovacího stání.
VMČ po projednání má k tomuto návrhu následující připomínku. V rámci jedné 
z dřívějších etap regenerace panelového sídliště byla v souladu s platnou 
legislativou zřízena nová plnohodnotná stání pro ZTP. Konkrétně v ulici 
Pod Skalkou od křižovatky s ul. Prostějovskou po dům č.p. 26 se jedná 
o 3 parkovací stání, která jsou většinou nevyužívaná. Jedno z nich je přímo 
naproti domu Pod Skalkou č.p. 26) je bohužel „přes ulici“). S ohledem na stále 
nedobrou situaci dopravy v klidu (počet regulerních parkovacích míst v této 
části ulice Pod Skalkou), je citelný úbytek každého parkovacího místa o to víc, 
že vyhrazená parkovací místa nejsou využívána. Proto navrhujeme prověřit 
možnost využít vyhrazeného parkovacího stání naproti domu č.p. 26 pro účel 
oznámení. 

       4.2
        Ing. Draška informoval o 49. jednání Občanské poradní komise pro regeneraci 

panelového sídliště Předmostí, na kterém byla prezentována projektová dokumentace 
části 12.etapy, (Prostějovská ul. úprava prostoru na hřbitov), která by společně 
s úpravou proluky mezi posledním RD a Knejslíkovou vilou naproti restaurace BORA,
(zde je PD hotová), měla být realizovaná v roce 2017. Dále byla komise seznámena se 
zadáním na výběr zpracovatele projektové dokumentace na 13. etapu regenerace, 
která by měla řešit úpravu Teličkou ulice navazující na v letošním roce realizovanou   
10. etapu regenerace, (rekonstrukce hřiště – stavba byla zahájena 5.9.2016, dokončení 
5.12.2016, realizuje Nosta Nový Jičín). 

4.3
Dále Ing. Draška informoval o činnosti pracovní skupiny, která připravuje zahájení 1. 
etapy projektu Mamutova, (jedná se o rekonstrukci bývalého objektu cihelny na ul. 
Hranické – naproti restaurace U mamuta, který by měl být upraven na vstupní objekt do 
areálu Mamutova vč. Restaurace, výstavních prostor a nezbytného zázemí).

        4.4
        Křižovatka Tylova x Sportovní – již v zápise č. z 15.3.2015, byl na základě připomínek 

Občanů vznesen požadavek na řešení přehlednosti křižovatky, (osazení zrcadla) 
Znovu připomínáme.

- Opakující se stížnosti obyvatel ulic Janáčkova, Karasova, Kotkova na to, že 
v těchto ulicích parkuje stále víc osobních vozidel zaměstnanců Olympusu. Toto má 
za následek zhoršení rozhledových poměrů při výjezdu na Teličkovu ulici a po 
skončení odpolední směny v Olympusu zvýšenou hlučnost v těchto ulicích 
v pozdních večerních hodinách.

Dále bylo diskutováno o obecných záležitostech Předmostí a města.
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Příští jednání VMČ se uskuteční 11.10.2016 v 17:30.

Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

1/16/2016 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: 

1/16/2016 Zvážit možnost změny umístění parkoviště pro 
ZTP (viz bod 4 první odrážka)

Z: 
T: 

2/16/2016 Znovu prověřit požadavek na řešení 
přehlednosti křižovatky ulic Sportovní a 
Tyršova 

Z:
T: 

3/16/2016 Prověřit možnost omezení (ve spolupráci 
s firmou Olympus) parkování vozidel jejich 
zaměstnanců v ulicích Janáčkova, Karasova, 
Kotkova

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: 

Zapsal: Ing. Jiří Draška                                                                           Dne:  13. 9. 2016  

Podpis

Přílohy


