
Zápis z 19. jednání Místního výboru místní části Předmostí 

ze dne 13. 12. 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: Paní Zámečníková  

 René Kopl strážník MP 

 
 
Program jednání:  

1. Kontrola úkolů z minulého jednání 

2. Požadavky na vyjádření VMČ 

3. Diskuse 

4. Různé 

5. Úkoly pro členy osadního výboru 

6. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

7. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

8. Závěr 

 

1.  zápis z průběhu jednání  

Bod 1  

Z požadavků na MMPr z listopadového jednání VMČ jsme obdrželi vyjádření k bodům 
č.4/10/2016 a 5/10/2016 – Odborem ESŽ bylo vydáno opatření obecné povahy k omezení 
tranzitní nákladní dopravy na místní komunikaci ul. Prostějovská dne 11. 11. 2016. V rámci 
této akce je navržena i úprava DZ na silnici I/55, kterou musí stanovit Krajský úřad 
Olomouckého kraje, který čeká na nabytí účinnost OOP z 11. 11. 2016. Potom teprve je 
možné úpravu realizovat. Na další požadavky jsme zatím odpověď neobdrželi. 

Bod 2 
VMČ obdržel z Odboru majetku, (paní Študentová) žádost o vyjádření k návrhu pana 
Š.(obyvatel Předmostí) na zjednosměrnění ulic Kotkova, Janáčkova, Karasova, Sportovní ve 
směru od ulice Teličkovy k Tyršově. VMČ po obsáhlé diskusi (zapojila se do ní paní Z.), 
dospěli členové výboru k následujícímu stanovisku:  
  

a) VMČ chápe, že zjednosměrněním jmenovaných ulic bude i při parkování po obou 
stranách ulic dodržena minimální šířka jízdního pruhu dle normy, což při současném 
stavu obousměrného provozu není vždy dodrženo.  

b) Navrhovaná úprava dle názoru členů VMČ  nepovede ke změně vyžívání ulic pro 
parkování. Nejnepříznivější situace je v ul. Janáčkově (zhruba naproti vstupu do 
areálu OLYMPUS), kde parkují zaměstnanci OLYMPUSU a často bývá problém  pro 
nemocné zaparkovat v blízkosti ordinace MUDr. Mathonové.  
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c) Tím, že by všechna vozidla z Kotkova, Karasovy a Janáčkovy ulice vyjížděla přes 
Tyršovu ulici směrem k ulici Sportovní a pak mohla jet směrem Hranická nebo 
Teličkova došlo by k zvýšenému pohybu vozidel po Tyršově ulici (tato ulice je 
směrem ke kostelu slepá). Při stávajícím stavu vozidla z konce Tyršovy ul. (z prostoru 
kostela) mohlo vyjíždět na Teličkovu ul. přes Kotkovu. Komise je toho názoru, že 
pokud by byl realizovaný návrh pana Š. pak by při současném technickém stavu 
Tyršovy ulice došlo ještě ke zhoršení jejího stavu. Rovněž výjezdem přes Sportovní 
ul. směrem Hranická nebo Teličkova se zvýšená dopravní zátěž zbytečně vtahuje do 
sídliště (v případě výjezdu přes Hranickou ul. do blízkosti školy). Je třeba brát 
v úvahu, že po Sportovní ulici minimálně 2 x za hodinu projíždí linka MHD a 
v budoucnu bude na Sportovní ulici před tenisovými kurty zřízena zastávka MHD.  

 
 Závěr: Členové VMČ nejsou přesvědčeni, že by navržené opatření přispělo ke zklidnění 
dopravy ve jmenovaných ulicích. Nakonec s výjimkou ul. Sportovní si nemyslí, že v ostatních 
ulicích je tak intenzivní doprava, že by byly problémy s míjením protijedoucích vozidel. VMČ 
pověřuje Ing. Drašku, aby v tomto duchu odpověděl paní Študentové.    
 
Bod 3 Diskuse  
    
 Ing. Draška informoval o současném stavu kopem výkupu pozemku FKK. Předmětem 
dalších jednání je kompromisní cena 1 450,- Kč/m2.  
 
Petra Trlidová informovala o připomínkách obyvatel Předmostí, kteří se ptají, proč byla na 
Hranické ulici v blízkosti pergoly na náměstíčku zřízena další skříňka pohřební služby 
(Fudencia), když v pilíři u pošty je vývěska pohřební služby TSMPr. Pokud soukromá 
pohřební služba má svou vlastní síť skříněk, nemohla být situovaná poblíž skříňky TSMPr? 
Tak řada obyvatel Předmostí, kteří nechodí pěšky nebo nevystupují na dolní zastávce MHD 
vůbec neví o její existenci. Dále Petra Trlidová přednesla připomínku řady obyvatel 
z Hranické ulice, kteří chodí na nákupy do prodejny Hruška v Komín centru k dokončované 
10.etapě  regenerace sídliště (rekonstrukce hřiště) k rekonstrukci schodiště od panelových 
domů v Tyršově ulici k objektu komin. Z celého schodiště nebyly rekonstruovány poslední 
čtyři schody, které jsou však v nejhorším stavu a došlo na nich již několikrát k pádu zejména 
starších obyvatel.  Členům VMČ je jasné, že jak vyplývá z projektu 10. etapy jsou tyto čtyři 
schody na cizím pozemku a tudíž zde není možné realizovat program regenerace (je možný 
pouze na pozemcích ve vlastnictví města).  
Přes to se VMČ obrací na MMPr s žádostí, zda by příslušný odbor magistrátu nemohl 
dohodnout s vlastníkem pozemku rekonstrukci zbývajících schodů ve stejném duchu, 
jako je opraveno celé schodiště. Tato oprava by neměla být nepřiměřeně finančně 
náročná a celé schodiště by mělo jednotné provedení.  
 
 Dále bylo diskutováno o průběhu zastupitelstva 12. 12. 2016 
 
Bod 4 Různé 
Dne 24. 12. 2016 v 20:30 hod budou před kostelem M. Magdalény hrát trubači koledy.  
  
  
Jednání VMČ v roce 2017 se uskuteční v prvním pololetí 10.1, 14.2, 14.3, 11.4, 9.5,  
13. 6. 2017. 
 

  Bod 5 Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/19/2016  
- 

Z: 
T:  
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Bod 6 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  
 

 
1/19/2016 

V návaznosti na realizovanou 10. etapu 
regenerace dořešit po dohodě s vlastníkem 
pozemku rekonstrukci zbývajících čtyř schodů 
vedoucích od obytných domů v Tyršově ulici 
k objektu Komin, které dle podmínek 
programu regenerace nemohly být opraveny 
v rámci 10. etapy. (blíže viz bod 3. Diskuse, 
druhý příspěvek Petry Trlidové) 
 
 

Z:  

T:  

 

 

Bod 7 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:  
 

 

 

8 Závěr 

Zapsal: Ing. Jiří Draška                                                       Dne: 14. 12. 2016   

 

Podpis 

 

Přílohy 


