
Zápis z 24. jednání Místního výboru místní části Předmostí 

ze dne 9. 5. 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: Mgr. Helena Netopilová - členka rady, zastupitelka 

 René Kopl - strážník MP 

  

 
 
Program jednání:  

1. Kontrola úkolů z minulého jednání 

2. Požadavky na vyjádření VMČ 

3. Diskuse/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  

 

Ad. 1. Kontrola úkolů.  

Úkoly pro členy MV. Úkol č. 1/4/2017 pro Ing. Dostála (kasino v Předmostí), Ing. Dostál 
vznesl na ZM 24. 4. 2017 dotaz, ze strany primátora mu bylo odpovězeno, že magistrátu 
není nic známo, prověří a budou informovat. Úkol splněn. (blíž v diskusi)  

K požadavkům ze zápisu č. 3, úkoly č. 1/3/2017 až 4/3/2017 byly postupně plněny nebo jsou 
v současnosti řešeny (4/3/2017 – TS řeší opravu chodníku)  

 

Ad. 2 Požadavky na vyjádření VMČ  

Požadavek Odboru majetku (pan Kadlec) na stanovisko VMČ k žádosti bratrů L. (vlastníci 
pozemku p. č. 509/3 v k. ú. Předmostí) o vzdání se předkupního práva ze strany města 
k tomuto pozemku. VMČ nemá námitky ke vzdání se předkupního práva, pouze 
doporučujeme prověřit, zda v těchto místech není uvažováno vedení cyklostezky od 
Kauflandu k Žebračce (v minulosti tato úvaha byla).   

 
Požadavek kanceláře primátora na stanovisko VMČ  k návrhu Memoranda o partnerství při 
revitalizaci sadů v Předmostí (Kneizlíkovy sady). VMČ doporučuje schválení memoranda 
a vítá celou iniciativu kolem této lokality. Rovněž schvaluje členství Svatavy Dupalové 
v pracovní skupině. 
 
Ad. 3. Diskuse/různé.  
 

 Ing. Draška seznámil členy VMČ s návrhem koncepce cyklostezek v Přerově a jeho 
místních částech, který byl projednán na jednání Výboru pro místní části 4. 5. 2017.  

Dále informoval členy VMČ  o jednání tohoto výboru.  
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Upozornění občanů na to, že v prostoru bývalé haly FKK, kterou vlastní bezpečnostní 
agentura DELTA 3 byla vybudovaná brána v rozporu s poskytnutou dokumentací, pokud by 
sloužila pro příjezd k hale (byť i pouze po dobu stavebních úprav) jednalo by se o blokování 
dvou parkovišť. Ing. Draška se obrátil na pana K. (jednatel společnosti) s žádostí o 
vysvětlení. Pan K.  ho ubezpečil, že postupuje dle projektové dokumentace, definitivní vjezd 
do haly bude tak jak je v PD až za parkovištěm před stanovištěm kontejnerů přes zelenou 
plochu. Tato brána bude sloužit po dobu úprav pro rychlejší pěší přístup z areálu do 
venkovních prostor u haly – zejména při úpravách na oknech a opláštění. Veškerý příjezd 
vozidel k hale DELTA 3 je přes areál FKK.  
 

 Casino Bonver v Předmostí 
Tak jak je uvedeno v bodě 1. zápisu, Ing. Dostál vznesl dotaz na ZM. Kromě toho jednal 
vedoucí Stavebního úřadu. Obdržel informaci, že SÚ bude jednat 
s provozovatelem/majitelem kasina o tom, zda je nutná rekolaudace prostor kasina, 
(původně zde byla restaurace Red Zero).  
Přes tyto kroky, je od pátku 5. 5. 2017 na objektu reklama na kasino. Občané z okolních 
domů mají obavy ze zvýšení hluku zejména ve večerních a nočních hodinách od 
přijíždějících taxíků a osobních aut a rušení nočního klidu návštěvníky kasina.  Dle názoru 
členů VMČ nedávno přijatá Obecně závazná vyhláška č.2/2016 O provozování loterií a 
jiných podobných her nedůsledně řeší tuto situaci, kdy na vstupu do lokality, kde žije víc jak 
4,5 tisíc obyvatel, kde je pouze základní obchodní síť, minimum služeb, všechny upoutá 
kasino. Přes všechny tyto výhrady s největší pravděpodobností kasino začne dříve či později 
fungovat. VMČ proto navrhuje pro kompenzaci negativního dopadu provozu kasina 
z prostředků, které bude provozovatel odvádět do rozpočtu města část pravidelně 
vyčlenit na zlepšení prostředí v původní zástavbě Předmostí (například v ul. Tyršova, 
Karasova, Kotkova, Janáčkova již pět let slibujeme rekonstrukci komunikací nebo 
aspoň chodníků, podobná situace je i na Prostějovské ulici a v horní části Hranické 
ul.).  
 
 

 Čištění kanalizačních vpustí zejména v ul. Hranické (2/436 – krajská komunikace)    
 
 

 Zvýšený pohyb vozidel společnosti SKANSKA zejména po ulici Hranické, převážející 
zeminu z prostor za areálem SSOK na staveniště benzinové pumpy Slovnaft. Při 
zahájení prací na dálnici D1 úsek 0137 jsme byli ujišťováni ze strany dodavatele, že 
staveništní doprava se téměř nedotkne Předmostí a pro dopravu bude využíván 
prostor stavby. 
 

 Termín červnového jednání VMČ bude upřesněn do konce května 

 

Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/24/2017 - 
 

Z: 
T:  

 
2/24/2017 

- Z: 
T:  
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Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  
 

1/24/2017 Zvážit návrh VMČ v souvislosti s provozem 
Casina Bonver - viz bod Diskuse/různé 
 

Z:  

T:  

2/24/2017 
 

Čištění kanalizačních vpustí na Hranické ul. - 
urgovat u SSOK  provedení. 
 

Z: 

T:  

3/24/2017 
 

Zástupce MMPr, kteří se účastní pravidelných 
KD D1, ať požadují dodržování příslibu 
zhotovitele na staveništní dopravu v pásu 
stavby. 

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 Zodpovědnost, 
termín, 
plnění 

1/24/2017  
- 

Z:  
T:  
 

1/24/2017  
- 

Z:  
T:  
 

 

 

Bod 9 Závěr 

 

Zapsal:  Ing. Jiří Draška                                                         Dne: 9. 5. 2017  

 

Podpis 

 

Přílohy 


