
Zápis z 26. jednání Místního výboru místní části Předmostí 

ze dne 9. 1. 2018 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí 

Přítomni:  Bc. Bronislava Mahslonová 

 Lada Crhová 

 Svatava Doupalová 

 Bc. Petra Trlidová 

 Ing. Tomáš Dostal 

 Ing. David Tala 

Omluveni: František Bureš 

Hosté:  

 René Kopl, strážník MP 

 M.Z.  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Kontrola úkolů z minulého jednání 

3. Předvánoční akce 

4. Diskuse/různé 

5. Úkoly pro členy místního výboru 

6. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

7. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

8. Závěr 

 
 
Stručný zápis z průběhu jednání: 

 

Bod 1 Úvod 

Schůzi zahájila předsedkyně výboru Bc. Bronislava Mahslonová.  
 
- V rámci organizačních věcí, bylo odhlasováno, že vzhledem k termínu jarních prázdnin (12. 
- 16. 2.), se posouvá únorové zasedání VMČ Předmostí na 6. února od 17.30hod. 
- Ve dnech 12. a 13. ledna se konají volby – oznámení vyvěšeno 
 

 

Bod 2 Kontrola úkolů 

 

 Členové výboru pokračují ve sledování postupu prací na budování památníku Mistra 

Jana Husa a úpravy přístupové cesty na hřbitov. Požadavek: zřídit osvětlení na 

hřbitově a nasvícení památníku. 

 Zjištění vlastníka „sochy P. Marie“, která stojí na hřbitově v Předmostí – dotaz trvá 

 Požadavek na vyznačení žluté čáry v části ulice Sportovní – úkol trvá, III. urgence. 

 Výbor sleduje situaci ohledně vybudování nové zastávky autobusu v ulici Sportovní. 

 
 
 
 



 
 
Bod 3 Předvánoční akce 
 
- Ve středu 20. prosince se konalo v prostorách ZŠ J. A. Komenského v Přerově Předmostí 
tradiční hojně navštívené Vánoční městečko, kde měly děti připravený program písní a 
scének a ve stáncích nabízely k prodeji vlastní výrobky. Následně v pátek 22. prosince 
program pokračoval setkáním žáků, učitelů školy i rodičů v kostele sv. Máří Magdalény. 
 
- Členové VMČ děkují jménem spoluobčanů za příjemný koncert trubačů, kteří hráli i letos 
24. prosince před kostelem sv. Máří Magdalény. Toto setkání se stalo tradicí a bylo opět 
hojně navštívené. Přítomní tak měli možnost se společně setkat při sváteční příležitosti.  
 
 
Bod 4 Různé/Diskuze  
S. Doupalová informovala, že od 10. 1. začínají plánované ořezy keřů a stromů u hřbitova.(v 
rámci investiční akce) 
 
- Dle zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Přerova zůstává roční poplatek za svoz 
odpadu ve stejné výši jako dosud – tj. 650 Kč/na osobu. 
 
- Prostor u hřbitova prošel úpravami, ale zaznamenali jsme ohlasy občanů, kteří využívají 
autobusovou zastávku, že zde chybí zastřešení – úkryt před nepříznivým počasím. 
Přikláníme se k realizaci zastřešení. 
 
- VMČ bere na vědomí upozornění člena MV Dluhonice, který poukázal na havarijní stav 
chodníku a autobusové zastávky, která vede z Předmostí do KÚ Dluhonice. Ze strany MM 
Přerova přišlo vyjádření, že oprava bude provedena formou údržby. 
- Na VMČ se obrátil p. P., který připomněl situaci se zabraným prostorem a lampou 
veřejného osvětlení naproti Domu s pečovatelskou službou, jehož je obyvatelem. Situaci má 
v řešení odbor majetku MM Přerova. Dále p. P. poukázal na situaci okolo parkování u Domu 
s pečovatelskou službou. Konstatujeme, že se jedná o veřejné parkoviště, které slouží všem 
obyvatelům a není vyhrazeno pro Dům s pečovatelskou službou. 
 
- Bc. P. Trlidová se zúčastnila výběrového řízení  komise pro veřejnou zakázku, týkající se 
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Přerově II-Předmostí, ul. Popovická, Sportovní, Tyršova, 
U Dráhy. Realizace by měla proběhnout na jaře 2018. 
 
- Bc. P. Trlidová upozornila, že 1. 1. dopoledne tekla z kohoutku velmi zakalená voda. Tuto 
skutečnost oznámila na VaK Přerov. Bylo oznámeno, že zrovna probíhala v Tyršově ul. 
oprava vodovodní přípojky. Vyjádření ze strany VaK je přiloženo v příloze zápisu. 
 

 

 

Bod 5 Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/26/2018 František Bureš - info z výboru pro místní části 
na každém sezení výboru MČ 
 

 
Z: 
T:  

2/26/2018   
Z:  
T: 
 

 



 

 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/26/2018 Zjištění vlastníka „sochy P. Marie“, která stojí na 
hřbitově v Předmostí 

Z: S. Doupalová 
 
T:  

2/26/2018 Zřízení osvětlení na hřbitově v Předmostí Z:S. Doupalová 
 
T:  

3/26/2018 Vyznačení žluté čáry v části ulice Sportovní Z: Salaba 
 

T: leden 2018 

4/26/2018 2. 12. 2018 -  vyčištění žlabového kanálu Pod 
Skalkou 

Z: Technické 
služby MP 

5/26/2018 Ulice Tyršova – přidat odpadkový koš Z:  
 
T:  

6/26/2018 Jak bude investován objem finanční částky na 
obyvatele pro místní část Předmostí 

Z:  
 
T:  

7/26/2018 účast členů výboru na předání dokončených prací v 
rámci investičních akcí za rok 2017 

Z:  
 
T:  

8/26/2018 Zábor lampy veřejného osvětlení u Domu s peč. 
službou 

Z: p. Poláková 
 
T: 

9/26/2018   Zastřešení autobusové zastávky u hřbitova Z: A.Salaba 

 

 

 

 

 

Bod 7 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 

 
1/26/2018 

 
 

Z:  
T:  
 



 
2/26/2018 

 
 

Z:  
T:  
 

 

 

Bod 8 Závěr 

 

Zapsala:   Bc. Petra Trlidová                                                         Dne: 11. 1. 2018  

Schválila: Bc. Bronislava Mahslonová 

 

Podpis 

Příloha č. 1: Vyjádření VaK Přerov, a. s.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyjádření VaK Přerov, a.s.: 

Dovolujeme si informovat naše odběratele, že v případě zjištění výrazného poklesu tlaku ve vnitřních 
rozvodech nebo v případě zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody (zbarvení), které mohou souviset 
s provozními problémy na vodárenské soustavě a v krátké době neodezní, žádáme tuto závadu 
nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov, a.s. na bezplatné telefonní číslo 800 167 427 a 
nebo zaslat na e-mail: dispecink@vakpr.cz. Pracovníci provozu vodovodů (pohotovostní služba) 
provedou na základě oznámení nezbytná nejnutnější opatření na vodárenské soustavě. 

  

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje svým odběratelům zprovoznění nových 
webových stránek (www.vakprerov.cz), na kterých lze v sekci „Pro zákazníky“ dohledat aktuální 
provozní informace související s provozem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. V této sekci 
jsou uvedeny informace související s provozními problémy např. přerušením dodávky vody z důvodu 
havárie vodovodu, informace související s provozním zásahem do vodárenského systému v podobě 
plánovaných odkalením případně přepojení, zvýšených odběrů atd. 

  

S pozdravem 

  

              Ing. Jiří Pavlík  

              Vedoucí provozu vodovodů 

              Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

              Šírava 482/21, Přerov I - Město 

              750 02 Přerov 
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