
Zápis z 27. jednání Místního výboru místní části Předmostí 

ze dne 6. 2. 2018 

 

 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí 

Přítomni:  Bc. Bronislava Mahslonová 

 Svatava Doupalová 

 Bc. Petra Trlidová 

 Ing. Tomáš Dostal 

 František Bureš 

Omluveni: Lada Crhová 

 Ing. David Tala 

Hosté:  René Kopl, strážník MP 

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Kontrola úkolů z minulého jednání  

3. Informace z VMČ 

4. Zanešená kanalizační vpusť 

5. Pozemek ve vlastnictví FKK 

6. Oprava Tyršovy ulice 

7. Diskuze 

8. Úkoly pro členy MV 

9. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

10. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

11. Závěr 

 

Bod 1 

Schůzi zahájila předsedkyně výboru Bc. Bronislava Mahslonová. 

Na dotaz, jak bude investován objem finanční částky na obyvatele pro místní část Předmostí, 

bylo ze strany MMPr sděleno, že pro obyvatele této místní části není žádná částka zvlášť 

vyhrazena. 

Bod 2 

a) Členové výboru pokračují ve sledování řešení požadavků spojených s budováním 

památníku Mistra Jana Husa a úprav místního hřbitova. (viz plánované akce) 

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

c) Požadavek na vyznačení žluté čáry v ulici Sportovní  - po realizaci je třeba osazení 

dopravní značky „B-29“ – zákaz stání v celé ulici – výbor přenechává toto bez dalšího 

řešení. 



d) Ulice Pod Skalkou 2. - 12. Vyčištění žlabového kanálu  - trvá 

e) Byl přidán požadovaný odpadkový koš v Tyršově ulici 

  

Bod 3 

F. Bureš informoval ze setkání Výboru pro místní části o možnosti předložit náměty a 

připravit projekty k realizaci za příspěvku tohoto výboru – k sezení MVČ na 15. 2. 2018  

Prostor u hřbitova prošel úpravami, k požadavku zastřešení autobusové zastávky došlo ze 

strany MMPr vyjádření, že zastřešení bude realizováno až v roce 2019. Výbor pro místní části 

Předmostí žádá začlenit přípravu projektu už na rok 2018 z příspěvku Výboru pro místní 

části. 

 

Bod 4  

V ulici U Pošty je zanešená kanalizační výpusť – nutno řešit přes TSMPr. 

 

Bod 5  

Na výbor pro místní části Předmostí se opakovaně obrací obyvatelé s otázkou nevyřešené 

možnosti zřízení parkovacích míst, které mohlo být realizováno odkoupení pozemku ve 

vlastnictví společnosti FKK, výbor navrhuje se touto otázkou dále zabývat. 

 

Bod 6 

Žádáme o vyhodnocení stavu a provedení opravy povrchu Tyršovy ulice. 

 

Bod 7 Diskuze/různé 

a) Bc. Trlidová informovala, že TV Přerov odvysílala příspěvek o připravené rekonstrukci 

veřejného osvětlení ulic Popovická, Sportovní, Tyršova, U Dráhy. 

b) MV obdržel dar od TSMPr – nádobu na odpad. Členové na příštím setkání schválí 

návrh – komu nádobu věnovat 

c) Info o změně a doplnění JŘ, (jízdní řády) 

d) Nabídka lístků na ples primátora v únoru 2018 

e) Seznámení s novinkami ve Veřejné vyhlášce – vyvěšení na vývěsce pro občany 

 

 

 



Bod 8 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/29/2018 F. Bureš – info z komise pro místní části na každém 
sezení výboru MČ 

 

 

Bod 9 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/29/2018 Zjištění vlastníka „sochy P. Marie“, které stojí na 
hřbitově v Předmostí 

Z: 
T: 
 

2/29/2018 Zřízení osvětlení na hřbitově v Předmostí  Z: 
T: 

3/29/2018 V ulici U Pošty je zanešená kanalizační výpusť Z: 
T: 

4/29/2018 2. - 12. – vyčištění žlabového kanálu Pod Skalkou Z: 
T: 

5/29/2018 Vyhodnocení stavu a provedení opravy povrchu 
Tyršovy ulice  

Z: 
T: 

6/29/2018 Účast členů výboru na předání dokončených prací 
v rámci investičních akcí za rok 2017 

Z: 
T: 

7/29/2018 Zábor lampy veřejného osvětlení u Domu 
s pečovatelskou službou 

Z: 
T: 

 

Bod 10 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  



1/29/2018 Projekt: Realizace zastřešení autobusové zastávky u 
hřbitova v Předmostí  

 

 

Bod 11 Závěr 

Zapsala: Bc. Petra Trlidová 

schválila: Bc. Bronislava Mahslonová  

8. 2. 2018 

Podpis 

Přílohy 


