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Zápis z 4. jednání Místního výboru části Přerov II - Předmostí 

ze dne 11. 6. 2019 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí 

Přítomni: Ing. Dostal – předseda, Bc.Trlidová, Crhová 

Omluveni: Doupalová, Mgr.Švástová 

Hosté: 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 3. jednání roku 2019 

1/9/2018 - Dokončení opravy schodů k objektu Kom-in – splněno 

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

3/1/2019 - Zídka pod hřbitovem – poškození hlavy zídky – vada materiálu – probíhá výměna cihel 

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

 
 

Bod 2. Požadavky na vyjádření VMČ: 

2.1 – „Zprovoznění zastávky v Lýskách“ (p.Považanová) 
VMČ bere na vědomí. (Hlasování: Pro-3, Proti-0, Zdržel-0, Nehl-0) 

2.2 – „3 nové vyhrazené parkování v ul. Tyršova – žádost p.S.“ (p.Považanová) 

VMČ souhlasí s vyhrazením jednoho placeného parkovacího místa na ul. Tyršova žadatelce  
p. S. VMČ navrhl pouze jedno parkovací místo pro p. S. (Hlasování: Pro-3, Proti-0, Zdržel-0, Nehl-0) 

2.3 – „Směna části pozemku p.č. 368/2 (p.K.) a části pozemku p.č. 368/4 (město)“ (p.Poláková) 

VMČ souhlasí se směnou částí uvedených pozemků. (Hlasování: Pro-3, Proti-0, Zdržel-0, Nehl-0) 

2.4 – „Převod části pozemku p.č. 357/1 pod chatou do vlastnictví manž. D.)“ (p.Poláková). VMČ 
předpokládá překlep v zádosti o vyjádření – jde o převod části uvedeného pozemku do vlastnictví 
vlastníků chaty. 

VMČ souhlasí převodem části pozemku pod chatou. (Hlasování: Pro-3, Proti-0, Zdržel-0, Nehl-0) 

2.5 – „Odprodej části pozemku p.č. 30/25 dotčené přímo stavbou jeho domu“ (p.Poláková). 

VMČ souhlasí s prodejem větší části pozemku s tím, že musí být zajištěn smluvně přístup majitelů garáží 
k jejich nemovitostem zezadu z důvodů případných oprav. 
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VMČ souhlasí převodem části pozemku s podmínkou smluvního přístupu majitelů garáží ke svým 
nemovitostem zezadu. (Hlasování: Pro-3, Proti-0, Zdržel-0, Nehl-0) 

2.6 – „AUTOMOTOKLUB – žádost o rozšíření provozování závodních a tréninkových tratí“ 
(p.Poláková). 

VMČ nesouhlasí s rozšířením provozování tratí. (Hlasování: Pro-3, Proti-0, Zdržel-0, Nehl-0) 

2.7 – „AUTOMOTOKLUB – žádost o prodloužení doby výpůjčky areálu do 31.12.2034“ 
(p.Poláková). 

VMČ souhlasí s prodloužením doby výpůjčky areálu do 31.12.2034. (Hlasování: Pro-3, Proti-0, Zdržel-0, 
Nehl-0) 

2.8 – „AUTOMOTOKLUB – souhlas s umístěním vrtu jako zdroje vody“ (p.Poláková). 

VMČ upozorňuje, že AMK v minulosti přislíbil vysazení protihlukové, protiprašné zelené clony směrem 
k Čekyni. 

VMČ souhlasí s umístěním vrtu pro účely areálu s tím, že musí být splněn veškeré podmínky 
vodoprávního orgánu pro jeho realizaci, zejména nesmí být dotčeny vrty v okolí. (Hlasování: Pro-3, Proti-
0, Zdržel-0, Nehl-0) 

 

 

Bod 3. Diskuse/různé: 

3.1 Informace z jednání VMČ – p. Trlidová informovala o průběhu jednání 

3.2 Opětovně řešit černou skládku u KOM-Ina 

3.3 Vedení VO v ul. U Pošty – na vedení leží větve třešně ze stromu soukromého pozemku – TSmPr 
vyřeší s majitelem stromu. 

3.4 Požadavek VMČ Předmostí na přemístění z 1. poschodí do přízemí do místností uvolněných Muzeem 
Komenského – jedná se o dvě velké místnosti vpravo od vchodu, současně by sloužily i VMČ 
Popovice a v budoucnu jako komunitní místnost pro setkávání seniorů či maminek 

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

3.6 p.Netopilová – informovala o záměru pořádat cca 4x přes prázdniny LETNÍ KINO v Předmostí 

 
 
Bod 4: Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 

1/4/2019 Vyvěšení do nástěnky: 
- Motoristické závody – úprava provozu 

Z: Dostal 
T: vyvěšeno 

 

Bod 5: Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 
 

 

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. 
VMČ obdržel mapy a dle svého uvážení navrhne možné plochy pro 
parkování v Předmostí 

MAJ+ROZ 

Z: A.Salaba 
T: trvá 
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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 

 

4/1/2019 Vyčištění kanalizačních pustí 

zejména ul. U Pošty – na pravé straně vedle lampy VO, 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 

Info: Bylo odsouhlaseno rozpočtové opatření na nové vánoční 
osvětlení v Přerově. 

TS 

Z:Střelec 

T:10.4.2019 

 

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

V okolí popelnic dochází k černé skládce 

 

Z:  

T: trvá 

 

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. 

Sdělení ing. Zlámala (19.6.2019): Problematika zaplavování polí 
přilehlých k odvodňovacímu rygolu nad rybníkem Na Žernavu byla 
projednávána na jednom z předcházejících Kontrolních dnů pro 
veřejnou správu stavby D1 0137 (bohužel jsem ji nenašel v zápisech 
z KD). Ústně byly přítomní zástupci města ubezpečeni, že dešťová 
voda ze zpevněných ploch dálnice a souvisejících komunikací není 
svedena do tohoto rygolu (voda z dálnice a ramp služebního sjezdu 

MAJ 

Z:  

T: 
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a dočasného provizorního napojení D1 na silniční síť MÚK Žernava 
musí být /a je/ svedena do retenčních nádrží, které jsou 
vybudovány mimo tuto lokalitu). Propustky pod dálnicí a 
souvisejícími novými komunikacemi je převedena pouze dešťová 
voda z polí nad toutostavbou.  
Tím, že dešťová voda, která se dříve zřejmě vsakovala na velké 
ploše polí, je soustředěna do jednoho místa (převedena propustky) 
pravděpodobně dochází k zahlcení neudržovaného rygolu a 
stávajících propustků. Tuto situaci již od jara, kdy se tento problém 
poprvé projevil, řeší odbor MAJ. Podle mých informací prověřují 
trubní vedení přes stavebniny (možnost napojení, případně 
prodloužení) a také předběžně projednávali možnost vyvedení 
těchto dešťových vod do přilehlého rybníka. 

1/4/2019 Větve stromu třešně na soukromém pozemku leží přímo na 
vedení VO na ul.  U Pošty – TSmPr dohodnou řešení s majitele 
stromu 

MAJ 

Z: Dohnal 

T:  

 

2/4/2019 Požadavek VMČ Předmostí na přemístění z 1. poschodí do přízemí 
do místností uvolněných Muzeem Komenského – jedná se o dvě 
velké místnosti vpravo od vchodu, současně by sloužily i VMČ 
Popovice a v budoucnu jako komunitní místnost pro setkávání 
seniorů či maminek 

MAJ 

Z: Dohnal 

T: 

 

3/4/2019 Prověřit vysypání polní cesty od „Kříže“ pod zahradami směrem 
k Rokli recyklátem, který není upraven dle podmínek na tyto cesty 
a provést nápravu. 

MAJ 

Z: Dohnal 

T: 

 

4/4/2019 Předseda zve p. Lounovou na příští jednání VMČ – vnitřní předpis 
o ochraně osobních údajů 

Z: p.Lounová 

T:10.9.2019 

 

 

Bod 6: Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

Pořadí/číslo 
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 
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Bod 7: Závěr 

Předseda pozval členy na další jednání dne 10.9.2019 v 18,00 hod. 

Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se s přítomnými. 

Zapsal:  Ing. Tomáš Dostal                                                           Dne: 17. 6. 2019 

Kontrolovala: Lada Crhová 

      Bc. Petra Trlidová 

Ověřil: Ing. Tomáš Dostal 

Obdrží kancelář primátora 

 

Přílohy: - Prezenční listina 


