
Zápis 21. jednání Místního výboru místní části Předmostí 

ze dne 2. 2. 2017 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí 

Přítomni: Ing. Jiří Draška, Bc. Bronislava Mahslonová, Svatava Doupalová, Petra 
Trlidová,  František Bureš 

  

Omluveni : Lada Crhová, Ing. Tomáš Dostál 

  

Hosté: René Kopl strážník MP 

  

 
 
Program jednání:  

1. Kontrola úkolů z minulého jednání 

2. Požadavky na vyjádření VMČ 

3. Různé/diskuse 

4. Úkoly pro členy místního výboru 

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

7.  Závěr 

  

 

Oproti původnímu plánu se jednání uskutečnilo 2.2.2017 (dle plánu mělo být 
únorové jednání 14.2.2017 ), protože z jednání Výboru pro místní části, které se 
konalo 19.1.2017( za VMČ Předmostí byl přítomen František Bureš) vyplynuly 
úkoly ke kterým bylo potřeba se vyjádřit do 5.2.2017.  

 

Stručný zápis z průběhu jednání  

Ad. 1 VMČ obdržel vyjádření MMPř k požadavku č. 1/11/2016 Schodiště k objektu komín- 
vazba na 10. etapu regenerace. Informace z odboru MAJ – je dohodnuto, že hned brzy na 
jaře majitel pozemku zajistí na jeho náklady opravu schodiště ve stejném duchu jako je 
schodiště v rámci 10. etapy regenerace.  

 

Ad. 2 Požadavky na vyjádření VMČ.  

- Žádost Odboru MAJ (Zdeněk Kadlec) o vyjádření k žádosti ČTI o zřízení věcného  
břemene na pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí – přeložka sdělovacího kabelu 
v souvislosti s vybudováním zastávky MHD na Sportovní ulici. VMČ nemá námitky a 
pověřuje Svatavu Dupalovou, aby v tomto duchu odpověděla.  

 
- Žádost Odboru MAJ ( Zdeněk Kadlec )o vyjádření k žádosti ČEZ Distribuce a.s. –

přípojka NNk k pozemku p.č. 351/4 , k.ú. Předmostí, Š.   VMČ nemá námitky  a 
pověřuje Svatavu Doupalovou, aby v tomto duchu odpověděla.   

 
-  Žádost Odboru MAJ ( Marcela Poláková ) o vyjádření ke směně pozemků p.č. 803/7 a 

222/26 v k.ú. Předmostí v majetku STmPř nacházejících se v areálu SSOK  za   
pozemek p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje.  VMČ 
nemá námitky a pověřuje Svatavu Doupalovou, aby v tomto duchu  
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    odpověděla.  
 
- Žádost Odboru MAJ (Ivana Kozáková) o vyjádření k žádosti ČEZ Distribuce a.s.  
   o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy   
   o právu provést stavbu – Předmostí, Prostějovská, obnova NNk. VMČ nemá námitky a 
pověřuje Svatavu Dupalovou, aby v tomto duchu odpověděla.   
 
- Stanovisko k návrhu koncepce cyklostezek propojujících jednotliví místní části  a 

město, tak jak byl prezentován na jednání Výboru pro místní části 19.1.2017. Návrh 
koncepce cyklostezek je v prostoru MČ Předmostí v souladu s již dříve 
uplatňovanými požadavky VMČ a pověřuje Svatavu Doupalovou aby v tomto 
duchu zaslala odpověď.   

 
 
Ad. 3 Různé / diskuse  
 
      Ing. Draška  

- Jednání na MMPř dne 24.1.2017 v souvislosti s výskytem ptačí chřipky v Lověšicích. 
   Pro MČ Předmostí z toho vyplývá úkol informovat obyvatele o nebezpečí a o 
kontaktech kam se mají v případě výskytu obrátit obyvatelé.  V Předmostí u křižovatky ul. 
Tyršova a Sportovní a na ul. Olomoucké budou umístěny kontejnery na případné uložení 
nalezených ptáků ve volném prostranství.  
 
- Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy 

provozu na místní komunikaci – žlutá čára na chodníku v místě přístupu ke 
zdravotnímu středisku U Pošty.  

 
František Bureš.  
Informoval o jednání Výboru pro místní části 19. 1. 2017.  
- Koncepce cyklostezek  
- Návrh protihlukové vyhláška  
- Suchý poldr Újezdec  

 
 
      V další části bylo obecně diskutováno o záležitostech týkajících se Předmostí.  
 
 
 
Příští jednání VMČ se uskuteční 14. 3. 2017.     

 
 

Bod 4 Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/21/2017  
 

Z: 
T:  

 
2/21/2017 

 Z: 
T:  
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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:  
 

 
1/21/2017 

 
 
 

Z:  

T:  

 
2/21/2017 

 
 

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  

 
1/21/2017 

 
 

Z:  
T:  
 

1/21/2017  
 

Z:  
T:  
 

 

 

7 Závěr 

Zapsal :   Ing. Jiří Draška                                                              Dne: 3.2.2017  

 

Podpis 

 

Přílohy 


