
Zápis z 28. jednání Místního výboru místní části Předmostí  

ze dne 13. 3. 2018 

Místo konání:  Zasedací místnost VMČ Předmostí  

Přítomni:  Bc. Bronislava Mahslonová 

 Svatava Doupalová  

 Bc. Petra Trlidová 

 Ing. Tomáš Dostal  

 František Bureš 

 Lada Crhová 

 Ing. David Tala 

Omluveni:  

Hosté:  Mgr. René Kopl 

 M. Z. 

 p. M. 

 

Program jednání:  

1. Úvod a sdělení 

2. Kontrola úkolů z minulého jednání  

3. Požadavky na vyjádření VMČ 

4. Diskuze/Různé 

5. Úkoly pro členy místního výboru 

6. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

7. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

5. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání:  

Bod 1 Úvod a sdělení 

Schůzi zahájila předsedkyně Bc. Bronislava Mahslonová, VMČ schvaluje žádost pana P., 

(spol. Predmostenzis), o výpůjčku pozemků 

- Od března 2018 vstupuje v platnost nový provozní řád na krátkodobý pronájem 

úřadoven, kulturních domů a hasičských zbrojnic, vydaný MMPr. 

- V jízdních řádech autobusů probíhají průběžné aktualizace – nově provedeny změny 

na lince Přerov – Tršice 

- VMČ schvaluje žádost paní P. ohledně užívání části pozemku v zahrádkářské kolonii 

- MMPr vydal novelizaci obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, která upravuje výjimky z doby 

nočního klidu  

- Na podnět občanky S., provedl MMPr úpravu ve věci parkovacího stání před domem 

ve velikosti současných stání 

- MVČ předal paní Doupalové sponzorský dar od TSMPr – nádobu na odpad 

- Ve věci požadovaného osvětlení prostoru hřbitova obdržel VMČ nabídku solárního 

osvětlení. Členové se v diskuzi stavěli k této formě řešení kladně. Žádáme tímto o 

realizaci investiční akce.  



- Na VMČ se obracejí obyvatelé Předmostí s připomínkou, kdy dojde k opravě 

zbývajících schodů, které zakončují opravené schodiště u centra KOM-IN. Na tuto 

situaci bylo již poukazováno v zápise 19 ze 13. 12. 2016. Zmiňované schody jsou ve 

vlastnictví jiného majitele a nebylo možné jejich opravu zahrnout do investiční akce 

oprav Předmostí. Přesto se znovu obracíme na patřičný odbor, zda je možné opravu 

nějakým způsobem realizovat a zajistit tak řádné zakončení přístupové cesty 

k objektu. Schody jsou ve špatném stavu, výška jednotlivých dlaždic není stejná a při 

namrzání hrozí úraz, na což poukazují zejména starší občané. 

 

 

Bod 2 Kontrola úkolů 

1. 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 zvážit možnost nasvícení památníku – úkol trvá 

2. VMČ žádá o vyhodnocení stavu a provedení opravy povrchu Tyršovy ulice – úkol 

trvá. 

3. Zřízení zastřešení autobusové zastávky u hřbitova v Předmostí – úkol trvá 

4. Zřízení parkovacích míst pro oblast Pod Skalkou – trvá 

 

Bod 3 Požadavky na vyjádření VMČ: 

Bod 4 Diskuze/ různé  

- V areálu bývalé cihelny se objevuje stále několik autovraků. Dle informací strážníka 

Mgr. Kopla je situace v řešení. 

- Zasedání VMČ se zúčastní p. M. zastupující Český rybářský svaz. Informoval o 

aktivitách svazu v oblasti Předmostí a připomněl projekt revitalizace rybníků. Situaci 

řeší MMPr.  

- Bc. Trlidová informovala, že byla zvolena za rodiče do Školské rady při ZŠ J. A. 

Komenského v Předmostí. 

- Na dubnovém zasedání VMČ stanovit termín dalšího setkání, protože na dva úterky 

v květnu vychází státní svátek. 

 

Bod 5 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/28/2018 F. Bureš  - info z komise pro místní části na 
každém sezení výboru MČ 

 



2/28/2018 -  

 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
Termín plnění  

1/28/2018 Dokončení opravy schodů k objektu KOM-IN Z: A. Salaba 
T: 

2/28/2018 Zřízení osvětlení na hřbitově v Předmostí Z:S. Doupalová 
T: trvá 

3/28/2018 Zřízení parkovacích míst v okolí ulice Pod Skalkou Z: 
T: trvá 

4/28/2018 Vyhodnocení stavu a provádění opravy povrchu 
Tyršovy ulice 

Z: A. Salaba  
T:  

5/28/2018 Účast členů výboru na předání dokončených prací 
v rámci investičních akcí za rok 2017 

Z: průběžně 
T:  

6/28/2018 Zábor lampy veřejného osvětlení u Domu 
s pečovatelskou službou 

Z: p. Poláková 
T: trvá 

 

 

 

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/28/2018 Projekt: realizace zastřešení autobusové zastávky 
u hřbitova v Předmostí  

T: 2018 



2/28/2018   

 

 

Bod 8 Závěr 

Zapsala: Bc. Petra Trlidová, DiS.  Dne: 16. 3. 2018 

Schválila: Bc. Bronislava Mahslonová 

Podpis:  

 

Přílohy:  


