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Zápis z 1. jednání Místního výboru místní části Předmostí 

ze dne 12. 3. 2019 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí 

Přítomni: Ing. Dostal – předseda, Crhová, Doupalová, Mgr.Švástová. Bc.Trlidová 

Omluveni:  

Hosté: p. S. 

 

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 (prostřednictvím VMČ) 

7.  Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání: 

Předseda přivítal členy VMČ na prvním jednání. Konstatoval, že jednání bylo řádně a včas svoláno. 
Rovněž zastupitelé města Přerova byli řádně a včas informováni prostřednictvím e-mailové pozvánky a 
občané Předmostí prostřednictvím vývěsky. 

Předseda předal členům jmenovací dekrety, předpokládá, že osobní údaje jednotlivých členů jsou 
patřičným pracovníkům MmPr známy. Jinak je nutno řešit osobně. 

Předseda seznámil členy s dokumenty, kterými se bude řídit činnost místního výboru: „Zásady činnosti 
místních výborů statutárního města Přerova“ a „Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova“. 
(odkaz na stránky www.prerov.eu) 

 
 
Bod 1  Kontrola splněných úkolů z 34. jednání roku 2018 

- 2/9/2018 - Zřízení osvětlení na hřbitově v Předmostí – SPLNĚNO 

- 4/9/2018 - restaurování sochy P. Marie a zjištění majitele – socha na hřbitově byla restaurována – 
SPLNĚNO 

- 5/9/2018 – účast členů výboru na předání dokončených prací v rámci investičních akcí za rok 2017 - 
SPLNĚNO 

- 6/9/2018 - zábor lampy u Domu s pečovatelskou službou – SPLNĚNO 

 
 
Bod 2  Požadavky na vyjádření VMČ: 

2.1 – Nová zastávka v Lýskách (p.Považanová) – VMČ konstatuje, že stanovovat priority v zajíždění 
autobusových linek do intravilánu Lýsek není v kompetenci VMČ Předmostí 

2.2 – Žádost o povolení předzahrádky a nebo zapůjčení prostor (odb. majetku) – jedná se o travnatou 
plochu před vstupem do Pivnice Skalka (Nonstop) o rozměru cca 15x20m - pódium, která by byla 
otevřeno do 22 hod s provozem od března do října dle počasí. 
VMČ vyjádřil nesouhlas s povolením nebo zapůjčením prostor pro účely Pivnice. (Hlasování: Pro-2, Proti-
3, Zdržel-0) 
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Bod 3  Diskuse/různé: 

3.1 – členům VMČ byl předložen Harmonogram konání zasedání ZM a RM na II. pololetí 2019. Předseda 
konstatoval, že tento harmonogram je i s harmonogramem na I. pololetí 2019 na www.prerov.eu. 

3.2 – Přistavování velkoobjemových kontejnerů na BRKO: požadavek TSmP – informovat občany co patří 
a co nepatří do těchto kontejnerů. 

3.3 -  Návrh cílů VMČ Předmostí na funkční období: 

a) Program regenerace panelového sídliště Předmostí – 13. etapa 

b) Cyklostezka – Velká Dlážka – Hranická: podjezd pod tratí ČD + navazující napojení na stávající 
cyklostezky 

c) Rekonstrukce povrchů ulic Tyršova, Kotkova, Janáčkova, Karasova 

d) Revitalizace rybníků v lokalitě Markrabiny směrem na Dluhonice 

e) Rekonstrukce chodníků ul. Prostějovská (od křižovatky U Pošty po ul. Olomoucká) 

f) Projekt Mamutov 

g) Cyklostezka Předmostí – Čekyně 

h) Rozšíření komunikace ul.1.května úpravou svahu zahrady 

i) Cyklostezka ul. Sportovní – ul. Lipnická 

Tento návrh je otevřený, náplň a priority budou doplňovány a upřesňovány ve spolupráci s občany a s 
odbory MmPr. 

3.4 – Jubilanti Předmostí – členové VMČ byli seznámeni s požadavky na gratulanty, s počtem jubilantů 
v jednotlivých měsících roku 2019. Žádný člen není ochoten na sebe vzít tento úkol. V minulosti jedna 
občanka Předmostí zastávala tuto službu a chodila jménem města a VMČ blahopřát jubilantům. Členové 
VMČ žádají, aby tato paní mohla město nadále reprezentovat. 

3.5 – Harmonogram jednání VMČ na rok 2019 – členové si odsouhlasili termíny: 

 9.4., 14.5., 11.6., 27.8., 10.9., 8.10., 12.11., 10.12. – vždy v 18,00 hod. 

 Případná změna či mimořádný termín bude včas oznámen. 

 Akutní vyjádření mohou být řešeny e-mailovou korespondencí, popř. hlasováním per-rollam a 
následně zápisem na řádném jednání. 

3.6 – Informace o jednání zástupce p.Trlidové na VMČ: 1. jednání proběhne 14.3.2019. 

3.7 – členové VMČ konstatují, že první dny uzavírky ul. Polní výrazně nezvýšily dopravu v Předmostí, ani 
se netvoří výraznější kolony během dne, které by musely být akutně řešeny. 

3.8 – p. Dostal – informoval o telefonátu p. J. z ul. Prostějovská, který měl obavy z průjezdu nákladních 
aut touto ulicí, při uzavření ul. Polní v důsledku výstavby MUK Předmostí. Předseda ověřil informace u 
radního pro dopravu p. Navrátila a u MP. Sdělil mu, že se neobáváme provozu nákladních aut a MP bude 
monitorovat i tuto ulici a reagovat na případné telefonáty občanů. 

3.9 – p. Dostal – informoval, že obdržel pozvánku na jednání kontrolního dne stavby 0137 – Přerov – 
Lipník. 

3.10 – p. Doupalová – požadavek na vyvěšení informace o akci „Ukliďme Česko“ – termín 6.dubna. 

3.11 – host –p.S. – vznesl požadavek na e-mailovou adresu VMČ, kde následně bude specifikovat svoje 
požadavky. Adresa mu byla předsedou předána. 

 
 
Bod 4  Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 

1/1/2019 Vyvěšení do nástěnky: 
- Harmonogram zasedání ZM 

Z: Dostal 
T: ihned 

http://www.prerov.eu/
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- Harmonogram zasedání VMČ 
- Požadavek TSmPr na BRKO v kontejnerech 
- E-mailová adresa VMČ 
- Info o akci Ukliďme Česko 

T: ihned 
T: ihned 
T: ihned 
T: ihned 

2/1/2019 Jednání na VMČ: 
- požadavek na rozpočtové opatření (78 300,- Kč bez 

DPH): zastřešení zastávky pod hřbitovem 

Z: Trlidová 

T: 14.3.2019 

 

 

Bod 5  Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 
V uvedeném termínu (do 
30 dnů po obdržení 
zápisu) se vyjádří:  

 

1/9/2018 Dokončení opravy schodů k objektu Kom-in 
sdělení úřadu: soukromý majitel byl upozorněn 25.4 a 
4.9.2019 na špatný stav schodiště. Dodnes na výzvu 
nereagoval. Tuto záležitost bude úřad řešit se stavebním 
úřadem, který vyzve vlastníka k nápravě. 

Z: A. Salaba 
T: trvá 

 

3/9/2018 Zřízení parkovacích míst v okolí ulice Pod Skalkou 
sdělení úřadu: plochu pro parkoviště se nepodařilo koupit. 
VMČ žádá odb. majetku o jednání s novým majitelem a 
odb. rozvoje navržení řešení parkování v této lokalitě. 

Z: odb. majetku 

    odb. rozvoje 
T: trvá 

 

1/1/2019 Ul. Teličkova – parkování + výhledy při výjezdu 
v křižovatkách 

V souvislosti s parkováním aut v okolí fy Olympus dochází 
k nepřehlednosti v jednotlivých křižovatkách i na samotné 
ul. Teličkova. Požadavek na nápravu stavu. 

Z: 

T: 

 

2/1/2019 Zídka pod hřbitovem – poškození hlavy zídky – uražení 
cihel 

Dvě cihly u kontejnerového stání poškozeny 
pravděpodobně nabouráním auta 

Z: 

T: 

 

3/1/2019 Zídka pod hřbitovem – poškození hlavy zídky – vada 
materiálu 

Ve velké míře jsou poškozeny cihly v hlavě zídek – loupání 
materiálu. Požadavek na reklamaci dodávky. 

Z: 

T: 

 

4/1/2019 Vyčištění kanalizačních pustí 

zejména ul. U Pošty, ul. Hranická 

Z: 

T: 

 

5/1/2019 Vánoční osvětlení – na VO a stromů u pošty 

Postupné osazení sloupů VO vánočním osvětlení + nové 
osvětlení stromů u pošty 

Z: 

T: 
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Bod 6  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu (prostřednictvím Výboru pro místní části –          
             předseda p. Střelec) 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost: 
Termín plnění: 
V uvedeném termínu 
(do 30 dnů po obdržení 
zápisu) se vyjádří: 

1/9/2018 Projekt: Realizace zastřešení autobusové zastávky u 
hřbitova v Předmostí 

sdělení úřadu: je finanční nabídka (78 300,- Kč bez DPH) 
na zhotovení přístřešku, nutno požádat o rozpočtové 
opatření. 

VMČ: požadavek na rozpočtové opatření pro stavbu 

Z:  

T: 2019 

 

 

 

Bod 7  Závěr 

Předseda pozval členy na další jednání dne 9.4.2019 v 18,00 hod. 

Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se s přítomnými. 

 

 

Zapsal:  Ing. Tomáš Dostal                                                           Dne: 12. 3. 2019 

 

Kontrolovala: Svatava Doupalová 

      Bc. Petra Trlidová 

 

Ověřil: Ing. Tomáš Dostal 

 

Obdrží kancelář primátora 

 

Přílohy: - Prezenční listina 


