
Zápis č. 17 z jednání Místního výboru místní části Předmostí

ze dne 11.10.2016

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
Paní Zámečníková 
Pan K. jednatel bezpečnostní agentury DELTA 3 Přerov spol. s r.o.
Pan M. zástupce obyvatel domu Pod Skalkou 21 (19 )
Paní B. a   K. obyvatelky domu Dr. Milady Horákové 7   částečně

Program jednání:
1. Kontrola úkolů z minulého jedání
2. Požadavky o vyjádření VMČ
3. Různé
4.
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.Žádosti a podněty směřované k MMPř nebyly zatím odpovězeny – do příštího jednání 

         VMČ. 

Ad 2. Požadavky o vyjádření. 

- Žádost právního odboru ( Lucie Soldánová ) o uznání vydržení části parcel v 

majetku města  slečnou Mgr. L. P. a  panem D.W.

VMČ po diskusi nedospěl jednoznačnému závěru – neusnesl se. 

- Žádost odboru rozvoje ( Ing. Kamila Lesáková ) o aktualizaci požadavku na opravy 
a rekonstrukce z roku 2015 vč. stanovení priorit.

Nový návrh priorit. 

1.Další etapa PRPS (12. Etapa )

2.Rekonstrukce  MK Kotkova, Karasova, Janáčkova, Tyršova 

3.Dořešení plochy v areálu FKK

4.Rekonstrukce chodníků Prostějovská 
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5.Parkoviště ( odstavná plocha ) za Hranická 11a 13 

6.Doplnění zábradlí v podjezdu 

7.Revitalizace rybníků 

8.Zastávka MHD Sportovní ( již běží v režimu více zastávek )

- Žádost odboru majetku ( Marcela Poláková ) o vyjádření k převodu části pozemku 
30/7 v. k.ú. Předmostí ( majetek města ) na společnost KOVET s.r.o. ( STK ) pro 
potřeby vybudování objektu měření emisí a parkoviště.

Se záměrem převodu souhlasíme, máme jen připomínku – jeví se nám jako 
problematická údržba úzkého pruhu pozemku 30/7, který zůstane v majetku 
města mezi oplocením nových ploch STK a objektem garáží.

- Žádost odboru majetku ( pan Štajnar ) o vyjádření k záměru společnosti DELTA 3 
Přerov spol. s r.o. realizovat příjezd do haly na pozemku p.č. 542 přes pozemek 
p.č. 30/1 oba v k.ú. Předmostí. 

S ohledem na citlivou situaci kolem areálu FKK na Prostějovské ulici byl na jednání 
VMČ přizván pan Kapoun, jednatel společnosti DELTA 3 Přerov spol. s r.o. a 
zástupce bytového domu Pod Skalkou 21, který je hale nejblíže – pan V.M.

Všichni členové VMČ i pan M. předem obdrželi veškeré materiály, které byly 
přílohou žádosti společnosti DELTA 3. 

Pan Kapoun na jednání odpověděl na některé doplňující otázky přítomných, 
potvrdil, že objekt hal, kterou zvažuje koupit bude využíván k garážování malých 
obytných přívěsů a osobních vozidel, drobného el. materiálu ( bezpečnostní 
kamery a příslušenství ), v objektu nebudou trvale přítomni zaměstnanci
bezpečnostní agentury, nebude zde žádná výrobní činnost, která by vyžadovala 
pravidelné zásobování vozidly. Do budoucnosti má rovněž záměr opravit fasádu 
haly. 

Členové VMČ a přítomný zástupce obyvatel domu Pod Skalkou 21 na základě 
doplňujících informací nemají námitky k realizaci záměru.

- Žádost odboru majetku ( pan Štajnar ) k žádosti SŽDC k dočasnému záboru parcel 
p.č. 479/19, 480,621/3 v k.ú Předmostí v souvislosti s realizací stavby „ 
Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba “.-

VMČ nemá připomínky – souhlasí.  

VMČ pověřuje Ing.Drašku aby odpověděl žadatelům ve smyslu přijatých závěrů 
k jednotlivým požadavkům. 

Ad.3. Různé. 

- Na začátek jednání VMČ se dostavily paní B.  a  K. ( obyvatelky domu Dr. Milady 
Horákové 7 ) s požadavkem seznámit se s řešením úprav prostoru mezi domem 
Dr.M.Horákové 9 a zdravotním střediskem ( jedná se o část 12..etapy regenerace 
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panelového sídliště Předmostí- přemístění pomníku M.J.Husa a úprava okolí, která 
by se měla realizovat v roce 2017.

Byla jim předložena část projektové dokumentace a vysvětlen rozsah úprav.

Obě dámy jsou přesvědčeny, že navržené řešení obsahuje příliš betonových ploch 
na úkor zeleně. Neakceptovaly vysvětlení, že v rámci této stavy zde bude ve 
větším rozsahu vysazena vzrostlá zeleň, že se dnes neutěšený prostor upraví a 
vznikne zde klidová zona. 

- Ing.Draška informoval přítomné o setkání ředitele Letiště Přerov se starosty obcí 
dotčených provozem letiště, na které byli letos pozváni i předsedové VMČ 
některých místních částí, kterých se dotýká provoz letiště.

Dále informoval o tom, že do připravované Rekonstrukce  žst. Přerov, 2.stavba 
byly v plném rozsahu zahrnuty protihlukové stěny.  

Dále informoval o postupu 10. Etapy regenerace – začíná montáž herních prvků.

- Petra Trlidová informovala o proběhlém pochodu po stopách lovců mamutů.  

         Bylo volně diskutováno o problematice Předmostí a města Přerov.

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: 

Z: 
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T: 

Z:
T: 
Z: 
T: 

Z: 
T: 
Z: 
T: 
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

Z: 
T: 

Z: 
T: 

Příští jednání VMČ se uskuteční 8.11.2016

Zapsal :  Ing.Jiří Draška                                                     Dne:11.10 .2016  

Podpis

Přílohy


