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Zápis z 6. jednání Místního výboru části Přerov II – Předmostí ze dne 8. 10. 2019 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí 

Přítomni: Ing. Dostal, Doupalová, Bc.Trlidová, Crhová 

Omluveni: Mgr.Švástová, 

Hosté: --- 

 

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 5. jednání roku 2019 

 – 
 

Bod 2. Požadavky na vyjádření VMČ 

2.1 - Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje jsem obdržela 
žádost o zpětnou reakci k návrhu změny jízdního řádu linky 920513 

Členové místního výboru Předmostí nemají připomínky. (zasláno žadateli) 
VMČ hlasoval per rollam. (Hlasování: Pro-4, Proti-0, Zdržel-0, Nehl-1) 

 
 

Bod 3. Diskuse/různé: 

3.1 Informace z jednání VMČ – ze zápisu – pokud se VMČ nevyjádří do 30 dní k požadavku na vyjádření 
ze strany MMPr, bude v materiálech uvedeno, že se výbor nevyjádřil. Vzhledem k praktičnosti bude 
předseda zasílat žádosti všem členům a hlasovat tak per rollam. Výsledek zašle žadateli a na nejbližší 
schůzi zapíše do zápisu. 

3.2 – p.K. – zablokování garáže na ul. Zahradní výkopovými pracemi – zasláno na MU 

3.3. – stížnost občanů na propalý chodník podél farské zahrady 
3.4. –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 
3.5. – L. Crhová ořez stromů u domu Tyršova 2-12 u vstupů 
3.6 – VMČ trvá na přemístění do prostor po Muzeu do přízemí. 
3.7 Výkopové práce pro optické kabely – dohled nad prováděním výkopových prací – vedení trasy, 
uložení vykopaného materiálu, označení stavby, termín zahájení a ukončení, provádějící firma, kontaktní 
osoba, zabezpečení výkopů, zablokování vjezdů do garáží (ul. Zahradní), … 
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Bod 4  Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 

1/5/2019 Vyvěšení do nástěnky: 

- Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy 
provozu na pozemních komunikacích86/2019 

- Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích90/2019 

- ČEZ – ořez větví stromů okolo vedení 

Z: Dostal 
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: 
 

 

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:trvá 

 

1/6/2019 Hřiště LEON centrum – požadavek na vymezení provozní doby 
(léto do 20 hodin, zima do 17 hodin), hlučnost v pozdních 
hodinách 

MAJ 

Z: 

T: 

 

2/6/2019 Ořez stromů u domu Tyršova 2-12 u vstupů MAJ 

Z: 

T: 

 

3/6/2019 Výkopové práce pro optické kabely – dohled nad prováděním 
výkopových prací – vedení trasy, uložení vykopaného materiálu, 
označení stavby, termín zahájení a ukončení, provádějící firma, 
kontaktní zodpovědná osoba, zabezpečení výkopů, zablokování 
vjezdů do garáží (ul. Zahradní, … 

Stavební úřad 

Z:  

T: 

 

 

 

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: 
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Bod 7: Závěr 

Předseda pozval členy na další jednání dne 12.11.2019 v 18,00 hod. 

Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se s přítomnými. 

Zapsal:  Ing. Tomáš Dostal                                                           Dne: 9. 10. 2019 

Kontrolovala: Lada Crhová 

      Bc. Petra Trlidová 

Ověřil: Ing. Tomáš Dostal 

Obdrží kancelář primátora 

 

Přílohy: - Prezenční listina 

 


