
Zápis z 31. jednání Místního výboru místní části Předmostí 

ze dne 12. 6. 2018 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí 

Přítomni: Bc. Bronislava Mahslonová 

 Svatava Doupalová 

 Bc. Petra Trlidová, 

 F. Bureš 

 L. Crhová 

 T. Dostal 

 D. Tala 

 Bc. Petra Trlidová 

Hosté: Mgr. René Kopl, strážník MP 

 p. J. 

Omluveni:  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Kontrola úkolů z minulého jednání 

3. Kontrola úkolů 

4. Požadavky na vyjádření VMČ 

5. Diskuze/různé 

6. Úkoly pro členy místního výboru 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání: 

 

Bod 1 Úvod  

Schůzi zahájila předsedkyně výboru Bc. Bronislava Mahslonová.  
 

Bod 2  
- Vzhledem k probíhající výstavbě dálnice budou provedeny přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích  - ul. Žernava, ul. Olomoucká a ul. 
Prostějovská. Další změny se týkají také ul. Sportovní a Tyršova. 
 
- Probíhá oprava teplovodu v ulicích Tyršova, Teličkova a Hranická 
 
- V ul. Pod Skalkou 89/2 dojde k úpravě parkovacího stání na podnět J. Z., za 
účelem zřízení vyhrazeného parkování. 
 
- V ZŠ v Přerově Předmostí dojde k rekonstrukci některých učeben a přilehlého 
školního pozemku. V této souvislosti bylo oznámeno pro žáky ředitelské volno v 
týdnu od 25. do 29. června 2018. 
 

- Probíhá realizace nové autobusové zastávky v ul. Sportovní. Na výbor se obrátil 
pan P. z Domu s pečovatelskou službou, jehož obyvatelé již několik let usilují o 
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vybudování zastávky. Tlumočil jejich názor, že stanoviště zastávky bude příliš 
daleko. Bylo mu vysvětleno na základě čeho, se zastávka v daném místě zřizuje. 
 
- Na posledním zasedání Zastupitelstva města Přerova, z 21. 5. 2018 byl odhlasován 
úplatný převod pozemku společnosti  FKK, tedy prostor pro zřízení parkovacích míst 
pro obyvatele Předmostí. Výbor se vyjádřil kladně k tomuto rozhodnutí a očekává 
realizaci. 
 
- Proběhlo chemické odplevelení trvalkových záhonů v ul. Prostějovská 
 
- V ulici U pošty je stále zanešená kanalizační výpusť - bude zadáno k řešení 
 
- Proběhla částečná oprava povrchu Tyršovy ulice 
 
- Socha Jana Nepomuckého je v procesu restaurování 
 
- Na výbor se obrátili občané s žádostí o restaurování sochy P. Marie, která je 
umístěna na začátku ulic Prostějovská a 1. května. Zároveň žádáme o zjištění 
vlastníka.  
 
- Na zasedání VMČ vystoupil p. J. Sdělil, že obyvatelé zmíněné ulice žádají 
opakovaně opravu chodníků, které jsou ve špatném stavu. Vznesl dotaz o informaci 
k měření rychlosti v Předmostí, což ze strany MP bylo řešeno v rámci sledování 
dopravní situace a měřením rychlosti v průběhu loňského roku a na základě výsledku 
nebylo shledáno, že je třeba umístění radarů.     

 

Bod 3 Kontrola úkolů: 

 

1. Členové výboru pokračují ve sledování postupu prací na budování památníku 
Mistra Jana Husa a úpravy přístupové cesty na hřbitov. 

2.  Požadavek: zřídit osvětlení na hřbitově a zvážit možnost nasvícení památníku – 
úkol v řešení 
 
3. Zřízení zastřešení autobusové zastávky u hřbitova v Předmostí – úkol trvá 
 

4. Zřízení parkovacích míst pro oblast Pod Skalkou – v řešení 

 

5. Oprava schodů k objektu Kom-in – úkol trvá 

 

Bod 4 Požadavky na vyjádření VMČ: 
 
Bod 5 Diskuse/různé: 
 
 

Bod 6 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost  
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jednání MV/rok 
 

 Termín 
Plnění  

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

Z: 
T: průběžně 

2/31/2018 Návštěva muzea v Přerově - účast dobrovolná 
i s rodinnými příslušníky. Pátek 26.6 od 16.00 
hod. 

Z:  
T: 
 

 

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

 Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

   Zadání úkolu (požadavku) 
 

 Zodpovědnost  
 Termín plnění  
 

 

 1/26/2018 Dokončení opravy schodů k objektu Kom-in  Z: A. Salaba 
 T: trvá 

 

 2/26/2018 
 

Zřízení osvětlení na hřbitově v Předmostí  Z: S. Doupalová 
 T: trvá 

 

 3/26/2018  Zřízení parkovacích míst v okolí ulice Pod 
Skalkou 

 Z:  
 T:  

 

 4/26/2018  Ulice U pošty – zanesená výpusť  Z: Techn. služby 
 T:  

 

 5/26/2018  Restaurování sochy P. Marie a zjištění vlastnictví  Z: S. Doupalová 
 T:  

 

 6/26/2018  Účast členů výboru na předání dokončených 
prací v rámci investičních akcí za rok 2017 

 Z:  
 T: průběžně 

 

 7/26/2018 
 
 

Zábor lampy veřejného osvětlení u Domu 
s pečovatelskou službou 

 Z: p. Poláková 
 T: trvá 

 

 

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  

 
1/26/2018 

Projekt: Realizace zastřešení autobusové 
zastávky u hřbitova v Předmostí 

Z:  
T: 2018 
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2/26/2018 

Zřízení parkovacích míst v okolí ulice Pod 
Skalkou 

Z:  
T:  
 

 

 

Bod 9 Závěr 

 

Zapsala: Bc. Petra Trlidová, DiS.                                                         Dne: 14. 6. 2018  

Schválila: Bc. Bronislava Mahslonová 

 

Podpis: 


