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Zápis z 3. jednání Místního výboru části Přerov II – Předmostí ze dne 14. 5. 19 
 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí 

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

Omluveni: Crhová 

Hosté: p.Zácha, p.Střelec, p.Netopilová 

 

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 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 resp. na stránkách města. 

Předseda dal hlasovat o programu, který byl schválen 

 
Bod 1  Kontrola splněných úkolů z 2. jednání roku 2019 

 
Bod 2  Požadavky na vyjádření VMČ: 

2.1 – „Jízdní řády v oblasti Prostějovska“ (p.Považanová) – Předložené autobusové jízdní řády se 
netýkají města Přerova. 

VMČ bere na vědomí, nemá připomínky. (Hlasování: Pro-4, Proti-0, Zdržel-0, Nehl-0) 

 
2.2 – Výlukové jízdní řády příměstských linek z důvodu uzavření silnice II/437 v Lipníku nad 
Bečvou. (p.Považanová) - VMČ nevznesl připomínky k předloženému materiálu.  
VMČ bere na vědomí, nemá připomínky. (Hlasování: Pro-4, Proti-0, Zdržel-0, Nehl-0) 

 
2.3 – „Pacht části pozemku p.č.238/20  orná půda o výměře 195 m2 k  zahrádkářským účelům“ 
(p.Š.). Pan R. se obrátil na odbor MAJ s žádostí o pacht. 
VMČ vyjádřil souhlas s pachtem částí pozemku. (Hlasování: Pro-4, Proti-0, Zdržel-0, Nehl-0) 

 
Bod 3. Diskuse/různé: 

3.1 Informace o jednání VMČ – konání 23.5.2019 v 16,00 hod. ul. Smetanova (průjezd) 

3.2 Informace z MmPr – výpisy u účetnictví (p. Růžičková) 

3.3 Požadavky občana (p.Stejskal) vzneseny písemně na e-mail VMČ: 

 a) doplnit keře případně vyschlé stromy za domy Hranická 2 - 12 ze strany ke hřišti 

b) doplnění laviček v prostorách před poštou pod stromy, aby byla možnost si tam sednout 
hlavně pro starší osoby, při čekání na poštu anebo jinde, či pro odpočinek. Ani koše v tomto 
prostoru by nebyly marné. – splněno – lavička před poštou 
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c) opravit propadliny na chodníku od spodní části až k tabulím vedle zahrady fary, kde je na 
zemi namalovaná kostra. Je  to asi na třech místech a je to nebezpečné při  chůzi osob s 
postižením - nebezpečí pádu. 

d) pro zvýšení bezpečnosti na přechodu v prostoru zpomalovacího pásu, kde je omezena 
rychlost na 30 km/hod., ale bohužel málokdo to dodržuje/ dnes jsem zažil, že tam jel 
osobák asi min. 70 km/hod../. A protože Městská policie nemá zájem to řešit/ tvrdí, že je to 
administrativně náročné!/ a ČP taktéž, že to patří městu, tak je jediné řešení  dát do tohoto 
prostoru kameru. Jak budete mít čas, tak se můžete na to jak se tam jezdí podívat. V 
ostatních částech Přerova přece už ty kamery jsou, tak Předmostí by to nebylo taky 
zbytečné. 

3.4 p.Dostal – informace – RM schválila přes nesouhlas VMČ pronájem pozemku před Non-stop 
barem na zkušební dobu 2 měsíce. 

3.5 p.Zácha – informace ke koupi pozemku FKK pro účel parkoviště – jednal s novým majitelem. 
Ten nemá zájem pozemek odprodat ani na něm vytvořit parkovací místa. P. Dostal zopakoval 
požadavek na odb. investic hledání řešení parkování pro tuto lokalitu. Členové výboru 
navrhnou lokality k možnému umístění. 

3.6 p.Střelec – reagoval na zvýšené požadavky na kontejnery na BIO odpad. Členové VMČ předloží 
lokality a lhůty svozů. 

3.7 p.Střelec – doporučil členům VMČ a občanům obracet se v otázce poruch, propadlých 
chodníků, … na e-mail: poruchy@tsmpr.cz, kde je vedena přesná evidence a splnění 
požadavků. 

3.8 p.Netopilová – dotaz na stav dokumentace stavby, která v budoucnu má propojit „myší“ díru 
na straně Předmostí s cyklostezkou na straně Emosu. 

3.9 p.Netopilová – podnět – prověřit vysypání polní cesty od „Kříže“ pod zahradami směrem 
k Rokli recyklátem, který není upraven dle podmínek na tyto cesty a provést nápravu. 

3.10 p.Netopilová – podnět – prověřit možnost pronájmu a otevření místnosti (v přízemí) ve staré 
škole např. pro seniory nebo maminky. 

 
Bod 4  Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/čísl
o jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 

1/3/2019 Vyvěšení do nástěnky: 
- Stanovení místní úpravy na ul.Hranická 

Z: Dostal 
T: bezodkladně 

2/3/2019 Jednání VMČ: 
- účast 

Z: Trlidová 
T: 23.5.2019 

 

Bod 5  Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 

 

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 

MAJ 

Z: A. Salaba 
T: trvá 
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vlastníka k nápravě. 

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. 

MAJ+ROZ 

Z: A.Salaba 
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. 

Dobrý den, 
prioritou MP je dohled nad veřejným pořádkem. Navíc jsme v 
současné době zcela vytíženi snahou o zmírnění negativního 
dopadu aktuálních dopravních uzavírek. Pokud chce někdo řešit 
konkrétní přestupkové jednání u konkrétního vozidla, nechť 
aktuálně volá linku 581 268 417.  
Mgr. Omar TERIAKI, ředitel MP 
Vyjádření MV - odpověď ředitele MP na požadavek vyřešení 
1/1/2019 na vyřešení parkování a výhledů v křižovatkách není 
dostačující a už vůbec ne koncepční. Nepřináší řešení 
dlouhodobé situace. 
Oddělení dopravy projedná úpravu dopravního režimu v lokalitě 
dotčených komunikací s Dopravním inspektorátem PČR. Dále 
bude prověřena situace parkování zaměstnanců Olympusu.  

MP+MAJ 

Z: Salaba 

T:10.4.2019 

 

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

Dvě cihly u kontejnerového stání poškozeny pravděpodobně 
nabouráním auta 

MAJ 

Z:H.Hubáčková 

T:10.4.2019 

 

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. 

Reklamace byla uznána, čeká se na sdělení  termínu , kdy bude 
zídka opravena – reklamaci řešilo PRI 

PRI 

Z:ing.Dostál 

T:10.4.2019 

 

4/1/2019 Vyčištění kanalizačních pustí 

zejména ul. U Pošty, ul. Hranická 

MAJ 

Z: Salaba 

T: 10.4.2019 

 

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

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

TS 

Z:Střelec 

T:10.4.2019 

 

1/2/2019 Kontrola dodržování veřejné vyhlášky o zákazu konzumace 
alkoholu na veřejném prostranství 

Dospělí znečišťují odpadky, děti poškozují majetek 

MP 

Z: Teriaki 

T: průběžně 

 

2/2/2019 Vyřešit černé skládky okolo popelnic u KOM-INa 

V okolí popelnic dochází k černé skládce 

 

Z:  

T:  
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3/2/2019 Požadavek na BIO komposter v křižovatce ulic Teličkova, 
Sportovní 

Z:  

T: 

 

4/2/2019 Zajistit funkčnost a účelovost odvodňovacího vodního díla od 
Božích muk (sv. Florián) u rybníku Hliník po propustek pod 
silnicí I. třídy vedoucí z podjezdu. 

Příkopa vedoucí (místy zasypaná) od Božích muk u rybníku 
Hliník, přes zahrady za garážemi na ul. 1.května je zarostlá a 
nemůže plnit svoji funkci. V okolí Božích muk se po dešti 
shromažďuje voda, která nestačí vsakovat (možná návaznost na 
stavbu dálnice okolo Předmostí. 

MAJ 

Z:  

T: 

 

 

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

Pořadí/čísl
o jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost: 
Termín plnění: 

 

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 

Ing.Dohnal - Zídka u hřbitova je reklamována u 
zhotovitele. Po výsledku reklamace a odstranění závad 
bude přístřešek realizován. 

Viz. požadavky 3/1/2019 – Reklamace byla uznána, čeká 
se ne sdělení termínu, kdy bude zídka opravena – 
reklamaci řešilo PŘI – Ing. Dostál 

Ing. Dostal – usnesením RM 461/15/4/2019 byl podán 
návrh ZM schválit rozpočtové opatření na zastřešení 
zastávky 

MAJ 

Z: Dohnal 

T: 2019 

 

 

Bod 7  Závěr 

Předseda pozval členy na další jednání dne 11.6.2019 v 18,00 hod. 

Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se s přítomnými. 

Zapsal:  Ing. Tomáš Dostal                                                           Dne: 15. 5. 2019 

Kontrolovala: Svatava Doupalová 

      Bc. Petra Trlidová 

Ověřil: Ing. Tomáš Dostal 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy: - Prezenční listina 


