
Zápis z 5. jednání Místního výboru části Přerov II - Předmostí

ze dne 10. 9. 2019

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí
Přítomni: Doupalová, Mgr.Švástová, Bc.Trlidová, Crhová
Omluveni: Ing. Dostal
Hosté: p.Lounová

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:
Vedení schůze se ujala p. Doupalová. Přivítala členy VMČ na jednání. Konstatovala, 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.
Bylo hlasováno o programu, který byl schválen.

Bod 1   Kontrola splněných úkolů z 4. jednání roku 2019

 4/1/2019 – Vyčištění kanalizačních vpustí – splněno
 2/2/2019 – Vyřešit černé skládky okolo popelnic u KOM-Ina - splněno

 3/4/2019  –  Prověřit  vysypání  polní  cesty  od  „Kříže“  pod  zahradami  směrem  k Rokli
recyklátem – vyřešeno

 4/4/2019 – p.Lounová školení GDPR - proběhlo

Bod 2   Požadavky na vyjádření VMČ:
2.1 - Spolek KMK Zubr Přerov z.s. o výpůjčku sportovního areálu v Předmostí - pozemku p.č.
216/9 o výměře 24 908 m2 v k.ú. Předmostí
Členové místního výboru Předmostí souhlasí s výpůjčkou pozemku. Upozorňujeme na 
přístupovou cestu ke koupališti a stav oplocení.
VMČ hlasoval per rollam. (Hlasování: Pro-4, Proti-0, Zdržel-0, Nehl-1)

2.2 – „Příprava jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2019/2020 (dále jen „dopis
KIDSOK“
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Místní výbor Předmostí nemá připomínky k připravovaným jízdním řádům železniční dopravy na
období 2019/2020.
VMČ hlasoval per rollam. (Hlasování: Pro-4, Proti-0, Zdržel-0, Nehl-1)

2.3 -  č. 46 příměstské linky 920513 Přerov-Žeravice-Kokory-Tršice-Lipňany – změna odjezdu
autobusu o 5 minut.
Místní výbor neprojednal.

2.4 – podněty k připravovaným jízdním řádům
VMČ nemá žádné podněty.

2.5 – žádost Římskokatolické církve, zast.  J. Rosenbergem, týkající se výpůjčky části pozemku
p.č. 241/2 o výměře 64 m2 v k.ú. Předmostí za účelem umístění včelích úlů
Členové místního výboru Předmostí souhlasí s výpůjčkou pozemku. Upozorňujeme na 
přístupovou cestu ke koupališti a stav oplocení.
VMČ souhlasí s výpůjčkou. (Hlasování: Pro-4, Proti-0, Zdržel-0, Nehl-1)

Bod 3   Diskuse/různé:
3.1 Informace z jednání VMČ – p. Trlidová informovala o průběhu jednání
3.2 VMČ obdržel  výpisy z účetnictví vztahující se k výdajům místní části a přehled akcí nad 500 
tis. Kč za 06/2019.
3.3 VMČ obdržel manuál na rozklikávací rozpočet.
3.4. p.Stejskal – opětovný podnět na řešení zklidnění provozu na vozovce ul. Hranická
3.5.p. Doleželová – e-mailový podnět na řešení zanedbaných chodníků ul. Janáčkova – 
přeposláno na MmPr – p.Hubáčková, p.Dohnal, nám. Zácha - vyřešeno
3.6. Diskuze o vyřízených podnětech k 20.7.2019.
3.7. p.Mádr – e-mailový podnět - stížnost na činnost fy Skanska před a po šesté hodině 
v objektu bývalého FKK. – bylo zasláno na uvolněného náměstka – zůstalo bez odpovědi.
3.8 – p.Karabina – e-mailový podnět – údržba pozemku p.č.598 a 517/2 (za stavebninami) – 
přeposláno na magistrár – ošetření pozemků 1x ročně
3.9. informace ke změnám jízdního řádu linky 950154 Jeseník – Olomouc - Přerov, které VMČ 
obdržel od KIDSOK.
3.10 žádost Římskokatolické církve, zast.  J. Rosenbergem, týkající se výpůjčky části pozemku 
p.č. 241/2 o výměře 64 m2 v k.ú. Předmostí za účelem umístění včelích úlů.
3.11. 19.žáří 2019 v 16 hod. je schůze Výboru pro místní části (účast p. Trlidová) – odsouhlaseno
3.12. – posunutí termínu prosincového jednání na 17.12.2019 (změnu nahlásí na KP předseda
3.13 – P.Trlidová informovala, že na hřišti Ententiky po úpravě – odstranění plochy na míčové 
hry nejsou problémy
3.14. –p. Trlidová informovala o jednání s MMPr ohledně úpravy učeben – opatření proti 
přehřívání ve třídách
3.15. –L.Crhová – na hřiště u LEON centra vymezit dobu provozu (léto do 20.00 hod, zima do 
17.00 hod.) – hlučnost v pozdních večerních hodinách
3.16. – L. Crhová ořez stromů u domu Tyršova 2-12 u vstupů
3.17 – VMČ trvá na přemístění do prostor po Muzeu do přízemí.
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Bod 4   Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/čísl
o  jednání
MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost:
Termín plnění:

1/5/2019 Vyvěšení do nástěnky:
- Harmonogram přistavení KONTEJNERŮ
- Stanovení místní úpravy provozu na místní 

komunikaci Žernava(SO112)
- Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu 

na opatření obecné povahy – úprava provozu na 
poz. Komunikaci
- Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu 

na opatření obecné povahy –stanovení úpravy 
provozu na poz. Komunikacích
- Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu 

na opatření obecné povahy –stanovení úpravy 
provozu na poz. Komunikacích (SO111)
- Dotační programy statutárního města Přerova pro 

rok 2020
- Stanovení úpravy na poz. Kom. 76/2019 

-Vyhrazené parkování v ul. Pod Skalkou
- KOVOVÉ KONTEJNERY + umístění
- Veřejná vyhláška - 3.parkovací místa
- Senior symposium

Z: Dostal
T: vyvěšeno
T: vyvěšeno

T: vyvěšeno

T: vyvěšeno

T: vyvěšeno

T: vyvěšeno
T: vyvěšeno

T: vyvěšeno
T: vyvěšeno
T: vyvěšeno

Bod 5   Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo
jednání
MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost:
Termín plnění:

Bod 6   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo
jednání
MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost:
Termín plnění:
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Bod 7   Závěr

P.Doupalová pozvala členy na další jednání dne 8.10.2019 v 18,00 hod.

P.Doupalová poděkovala za spolupráci a rozloučil se s přítomnými.

Zapsal:  Svatava Doupalová                                                        Dne: 13. 9. 2019

Kontrolovala: Lada Crhová

    Bc. Petra Trlidová

Ověřil: Svatava Doupalová

Obdrží kancelář primátora

Přílohy:  Prezenční listina
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