
Zápis z 22. jednání Místního výboru místní části Předmostí 

ze dne 21. 3. 2017 

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 
 pánové J.  a   Š.  obyvatelé Prostějovské ul. - částečně 

  
 
 

Program jednání:  
1. Kontrola úkolů z minulého jednání 

2. Požadavky na vyjádření VMČ 
3. Diskuse/různé 

4. Úkoly pro členy osadního výboru 
5. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
7. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Ad. 1 Z minulého jednání VMČ nevyplynuly žádné úkoly.  

 

Ad. 2 Dne 1. 3. 2017 se Odbor MAJ obrátil na VMČ s požadavkem o vyjádření k žádosti  

         ČEZu o zřízení věcného břemene – služebnosti na parcele p.č. 568 v k.ú. Předmostí.  

         VMČ dne 2. 3. 2017 zaslal souhlasné stanovisko.  

 

Ad. 3 Diskuse/různé.  

Svatava Doupalová 

 Podala informaci o jednání Výboru pro místní části z  9. 3. 2017, kterého se v zastoupení 
Jiřího Drašky zúčastnila. Z představení Městské policie, (bylo součástí programu) vyplynulo, 
že MP provádí namátkové měření rychlosti vozidel na místech, která vytipuje DI PČR a 
následně dává MP na rok povolení měřit, (např. nyní Henčlov, Čekyně, Újezdec). Dále 
zástupce MP (pan Komínek) přislíbil, že MP bude ve větším rozsahu kontrolovat hřiště.  
Pokračuje příprava, zatím projektová, cyklostezky Předmostí – Čekyně – Penčice.  

Dále informovala o kácení stromů, které se současné době provádí na území města. Další 
kácení (s výjimkou havárií apod.) přichází v úvahu až v době vegetačního klidu 2017/18.   

Prostějovská ulice.  

 Od poloviny měsíce platí v ulici váhové omezení průjezdu vozidel. Dle sdělení obyvatel ulice 
došlo ke zklidnění. Strážník MP informoval, že v prvním týdnu platnosti namátkově pokutoval 
tři řidiče.  
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 Areál FKK.  

Dle informace nám. Pavla Košutka ze ZM z 20. 3. 2017 zatím nejednal s majiteli o dalším 
postupu. Stejně tak neproběhlo jednání o nabídce nového majitele Sportovní haly 
v Předmostí jejího odprodeje městu.  

 

Akce Ukliďte Česko.  

 V sobotu 8. 4. 2017 dopoledne proběhne v rámci této dobrovolné akce úklid prostoru 
vyvýšeniny Hradiště nad sportovním areálem (budoucí prostor Mamutova).  Akce je 
připravovaná pod patronací Odboru ŽP města, TSMPr, školy J. A. Komenského v Předmostí, 
spolku Predmostenzis, oddílu florbalu. Akce bude v předstihu prezentovaná ve sdělovacích 
prostředcích. Bylo by vhodné, kdyby se členové VMČ dle možností zúčastnili.  

 

 Hodiny v sloupu na náměstíčku před poštou.  

Koncem loňského roku TSMPr demontovaly hodiny z důvodu nefunkčnosti. Je třeba zajistit 
jejich opravu a vrátit je na původní místo. Viz bod 7 zápisu, č.1/3/2017.  

 

 Připomínky/ požadavky občanů.   

Nové hřiště na Teličkově ul. (10. etapa regenerace) zprovozněné koncem roku 2016. 
Nedostatečný počet odpadkových košů zejména v prostoru k areálu „Kom-in“. Na přístupech 
k areálu hřiště umístit informační značka „zákaz vstupu psů“, tak jak je to na jiných hřištích. 
Viz bod 7 zápisu, č.2/3/2017.  

Ne vždy dostatečné čištění vozidel vyjíždějících ze stavby dálnice na veřejné komunikace. 
Týká se zejména horní části Hranické ulice a v současném období je to aktuální. Viz bod 7 
zápisu, č.3/3/2017.    

Chodník na ul. Sportovní mezi křižovatkou s ul. Tyršovou a areálem školy na straně školy. 
Nerovný povrch, vystouplé silniční panely, Bylo již příčinou několika pádů zejména starších 
občanů. Je třeba srovnat niveletu povrchu. Viz bod 7 zápisu, č.4/3/2017 

  Program regenerace sídliště.  

- 12. etapa – podaná žádost o dotaci, ZM schválilo realizaci v letošním roce.  

          Připravuje se výběrové řízení zhotovitele (otvírání nabídek 2. 5. 2017)  

- 13. etapa – uskutečnila se prezentace projektu pro poradní komisi a 22. 3. 2017  

     v 16:00 se uskuteční projednání s občany. Bylo by vhodné, aby se členové VMČ  

    zúčastnili. 

 

Dále bylo obecně diskutováno o:   

- Jednání ZM 20. 3. 2017  

- Postup výstavby D1, zejména s ohledem na ze strany ŘSD signalizovaný nový  

    termín dokončení  12/2020.  

- V současné době realizuje majitel pozemku areálu „ Komín “ doplnění zábradlí              
a předláždění zbytku chodníku, tak jak bylo připomínkováno koncem loňského roku. 
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Bod 4 Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/22/2017 - Z: 
T:  

 
1/22/2017 

- Z: 
T:  
 

 

 

Bod 5 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  
 

1/22/2017 Zajištění opravy nefunkčních hodin v pilíři na 
náměstíčku před poštou a jejich zpětné 
osazení 
 

Z:  

T:  

2/22/2017 

 
Doplnění odpadkových košů a informačních 
značek „zákaz vstupů psů“ u hřiště na 
Teličkově ulici. 

Z: 
T:  

3/22/2017 Zástupci města na pravidelných KD výstavby 
D1 by měli upozornit SKANSKU na povinnost 
čištění vozidel při vyjíždění z plochy staveniště 
na veřejné komunikace, zejména v tomto 
přechodném období není vždy plněno. 

Z:  

T:  

4/22/2017 

 
Provést lokální úpravy (předláždění) chodníku 
ve Sportovní ulici mezi ul. Tyršovou a areálem 
školy, (na straně školy) 

 

 

 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/22/2017  
- 

Z:  
T:  
 

1/22/2017  
- 

Z:  
T:  
 

 

 

7 Závěr  

 

Příští jednání VMČ  se uskuteční 11. 4. 2017 v 17:30. 
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Zapsal: Ing. Jiří Draška                                                                           Dne: 21. 3. 2017  

 

Podpis 

 

Přílohy 


