
Zápis z 18. jednání Místního výboru místní části Předmostí 

ze dne 8. 11. 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 

 Paní Z. 

 Pan K.S. - obyvatel  Předmostí  

 Pánové J.  a   Š.  

 Paní N.  a pan H. 
 

 
 

Program jednání:  

1. Kontrola úkolů z minulého jednání 

2. Požadavky o vyjádření VMČ 

3. Různé 

4. Úkoly pro členy místního výboru 

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

7. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1 

Z říjnového jednání nebyly žádné úkoly. 

VMČ obdržel odpovědi na připomínky ze zářijového jednání.  

- Zvážit možnost změny umístění parkoviště ZTP před domem Pod Skalkou 26 – 

řeší odbor evidenčně správních agend 

- Přehlednost křižovatky ul. Tyršova a Sportovní – V řešení, jedná se s DI  PČR.  

- Parkování zaměstnanců OLYMPUSU v Janáčkově ul. – Odbor majetku není 

kompetentní k tomu, aby někomu zakázal parkovat na místech určených 

k parkování.   

 

Bod 2 

VMČ obdržel od Radka Pospíšilíka, (předseda Výboru pro místní části), studii 

proveditelnosti Revitalizace rybníků v Předmostí, s požedavkem na její projednání. 

Členové VMČ obdrželi SP v předstihu, aby se mohli seznámit s jejím obsahem.  
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Stanovisko VMČ – studie je svým obsahem a rozsahem velice dobře 

zpracovaná, po odborné stránce řeší problematiku komplexně. VMČ 

doporučuje v dalším postupu rozpracova Variantu č. 1 s přívodem vody.  

 

Bod 3 Různé 

a) Ing. Draška – Informoval členy VMČ o tom, že v poslední době došlo v Předmostí 

k několika případům napadení žen neznámým pachatelem. Toto potvrdil strážník MP 

René Kopl s tím, že celou záležitost řeší PČR, která má jisté podezření.   

 

b) Informoval o tom, že polský partner odstoupil od projektu Mamutova. Hledá se 

nový partner – např. větší zapojení Olomouckého kraje. 

 

c) Pan K.S.:  

- upozornil na špatný až nebezpečný povrch hřiště Ententýky za domy Hranická 

2,4. Dle informací, které má VMČ k dispozici Odbor majetku připravuje 

rekonstrukci (náklad cca 0,5 mil. Kč) 

- navrhuje zvýšit přítomnost MP v prostoru hřiště zejména v odpoledních 

hodinách  

- upozornil na nedodržování předepsané max. rychlosti na ul. Hranické zejména 

při jízdě směrem do města, kdy bude realizováno slibované měření rychlosti?  

 

d) Paní N.   a pan H.  

- vznesli dotaz, proč nebyl v rámci předchozí etapy opraven chodník za domy. 

PS 2 – 12 podél areálu bývalého koupaliště. Bylo jim vysvětleno, že část 

chodníku se nachází na pozemku cizího vlastníka (PMS), dle podmínek 

programu regenerace lze tento realizovat pouze na pozemcích ve 

vlastnictví města. V současnosti, v souvislosti s přípravou projektu 

Mamutova probíhají jednání mezi PMS a městem o směně pozemků.  

Po vyřešení vlastnických vztahů se předpokládá se zařazením chodníku 

do některé z příštích etap regenerace.  

- pan H. vznesl podnět na vyhlášení ulice Pod Skalkou obytnou zónou ve smyslu 

platné legislativy. VMČ se k tomuto požadavku nepřiklání – nevidíme zde 

přínos. 

 

e) Pánové J. a Š.,  

znovu upozornili na enormně zvýšený průjezd nákladních vozidel nad 12 t 

v Prostějovské ul. v poslední době. Např. v posledním říjnovém víkendu 

zaznamenali (pan Š.) průjezd až 170 vozidel této kategorie za den. Jednalo se 

hlavně o vozidla subdodavatelů Skansky ze stavby dálnice, která převážela 

zeminu do prostoru směrem k Vinarům, většina vozidel tuto cestu projížděla 
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opakovaně. 

        Před zahájení stavy dálnice D1 Lipník – Přerov, byli na seznamovacím 

jednání v říjnu 2015 zástupci města ujišťováni ze strany zhotovitele, že až na 

výjimky nebude staveništní doprava vedena přes Předmostí. Dále ke zvýšení 

průjezdu přispívají některá vozidla svážející řepu do cukrovaru v Prosenicích.  

Na základě výše uvedeného se VMČ obrací na příslušné orgány města urychlit 

úpravu DZ omezující tonáž projíždějících vozidel.  

 

 

f) V dalším bylo diskutováno o postupu výstavby dálnice D1 kolem Předmostí, 

postupu realizace 10. etapy regenerace (dokončení do 5. 12. 2016), připravované 

rekonstrukci ul. Polní (od 14. do 26. 11.2016), a s tím související dopravní opatření.  

            

     

Bod 4 Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/19/2016  
- 

Z: 
 
T:  

 

 

Bod 5 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:  
 

1/19/2016 
 

Dotaz, v jakém stavu je příprava a následná 
realizace rekonstrukce povrchu hřiště 
Ententýky. 
 
 

Z:  
 
T:  

2/19/2016 
 

Kdy bude zahájeno namátkové měření 
rychlosti ve městě, (konkrétně na Hranické 
ulici)? 
 

Z: 
 
T:  

3/19/2016 
 

Vyjádření k požadavku občanů na vyhlášení 
ul. Pod Skalkou obytnou zónou. 

Z:  
 
T:  

4/19/2016 
 

Apelovat na zhotovitele stavby D1 - 
společnost Skanska - aby dodržovala sliby, 
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které dala při zahájení stavby a aby v tom 
smyslu působila na své subdodavatele. 

5/19/2016 
 

Urychlit úpravu DZ omezujícího průjezd ul. 
Prostějovskou 

Z:  
 
T:  

 

 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro 
místní části (předseda R. Pospíšilík) 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku  

 
1/19/2016 

 
- 

Z:  
 
T:  
 

2/19/2016  
- 

Z:  
 
T:  
 

 

Bod 7 Závěr 

 

Příští jednání VMČ se uskuteční 13. 12. 2016 v 17:30 

 

Zapsal: Ing. Jiří Draška                                                   Dne: 8. 11. 2016   

 

Podpis 

 

Přílohy 


