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Zápis ze 7. jednání Místního výboru části Přerov II – Předmostí 

ze dne 12.11.2019 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí 

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

Omluveni: --- 

Hosté: p.Košutek 

 

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 6. jednání roku 2019 

1/9/2018 - Projekt: Realizace zastřešení autobusové zastávky u hřbitova v Předmostí - 
zastávka autobusu zastřešena 

 
 
Bod 2  Požadavky na vyjádření VMČ: 

--- 

 
Bod 3  Diskuse/různé: 

3.1 p.Vlašicová – inventarizace majetku – proběhne ve 47. týdnu 

3.2 p. Kupka – zablokování garáže na ul. Zahradní výkopovými pracemi – zasláno na MU – 
poděkování za nápravu – email z 10.10. 

3.3 ing. Růžičková – výpisy z účetnictví akcí nad 500 tis. Kč 

3.4. p. Vodáková – žádost o zpracování rozpočtu na rok 2020 – netýká se MČ Předmostí 

3.5. p. Kohoutová – Harmonogram konání schůzí ZM a RM na rok 2020 – informace do vývěsky 

3.6 Hřiště LEON centrum – požadavek na vymezení provozní doby (léto do 20 hodin, zima do 17 
hodin), hlučnost v pozdních hodinách – bude doplněno do návštěvního řádu (MmP – ing. 
Pospíšilová) – provést kontrolu 

3.7 Ořez stromů u domu Tyršova 2-12 - Bude ověřeno na místě samém a v případě nutnosti 
proveden ořez (MmP-p.Doupalová) – probíhá řízení o povolení kácení 
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3.8. Požadavek VMČ Předmostí na přemístění z 1. poschodí do přízemí do místností 
uvolněných Muzeem Komenského - náklady, které souvisejí s přesunem do přízemí, nejsme 
letos schopni ufinancovat, máme ale zařazeno v rozpočtu 2020. Na realizaci začneme dělat 
hned na začátku roku. (cca 700tis.Kč) (MmP-ing.Hirschová) - trvá 

3.9 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), … 

stavební úřad v předmětné záležitosti provedl dne 22.10.2019 kontrolní prohlídku stavby v 
souladu s ustanoveními § 133 a § 134 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), za účasti investora (T-
Mobile Czech Republic a.s.) a zhotovitele stavby (společnost MBL s.r.o.). Předmětem kontrolní 
prohlídky byla vlastní realizace (provádění) stavby a kontrola splnění podmínek územního 
rozhodnutí o umístění stavby. 
Stavební úřad současně sděluje, že pro provádění stavby v pozemních komunikacích (tzn. včetně 
chodníků), bylo podle příslušných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydáno příslušným silničním správním úřadem 
rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací, popř. rozhodnutí o částečných či úplných 
uzavírkách komunikací - tato rozhodnutí, resp. v nich stanovené podmínky, není oprávněn 
kontrolovat obecný stavební úřad, nýbrž ten, kdo tato rozhodnutí vydal - silniční správní úřad. 
Stavba byla zahájena 26.8.2019, předpokládaný termín dokončení je 15.12.2019. Kontaktní 
údaje na zhotovitele stavby, stavbyvedoucího a investora byly založeny do spisu (po vyjasnění , 
jakým způsobem byly stavebnímu úřadu sděleny). V případě konkrétních dotazů či podnětů, 
nebo žádostí o informace včetně kontaktů na zhotovitele, prosím, kontaktuje ing.Lukáše 
Janalíka, tel. 581268615. 
V rámci kontrolní prohlídky nebyly zjištěny nedostatky, které by naplňovaly znaky přestupku dle 
§178-181 stavebního zákona. 
Stavební úřad tuto zprávu zasílá na vědomí silničnímu správnímu úřadu. 

3.10 ing. Švástová – ořez suché lípy u vstupu na hřbitov – v řešení 

3.11 p. Vodáková – nabídka kominických služeb – nevyvěšeno – soukromá inzerce 

3.12 čtvrtek 21.11.2019 od 16 hod. schůze výboru pro místní části – p.Trlidová 

3.13 probíhá 13. etapa Regenerace sídliště Předmostí (ul. Tyršova, Teličkova, Kotkova) 

3.14 Vánoční koleda – letos opět bude hrát žestě koledy před půlnoční mší svatou ve 20.30 
hodin před kostelem – pozvánka pro občany 

3.15 Vánoční osvětlení – bude instalováno osvětlení v počtu 12 ks svítidel, požadavek na 
osvětlení stromu bude dám do příštího roku. 

3.16 Termíny jednání na ½ roku 2020: 14.1., 11.2., 10.3., 14.4., 12.5., 9.6. 

 
 
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: 

- Opatření obecné povahy - Dočasný zákaz zastavení 
silničních vozidel a stanovení přechodné úpravy 

Z: Dostal 
T: vyvěšeno 
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provozu na pozemních komunikacích 145/2019 - ul. 
Tyršova v Přerově II-Předmostí. 

- Dotační program C. statutárního města Přerova pro rok 
2020 

- Harmonogram konání schůzí ZM a RM na rok 2020 
- Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy 

provozu na pozemních komunikacích 100/2019 - ul. 
Tyršova v Přerově II-Předmostí. 

- schůze VMČ – 21.11.2019 v 16 hod. 

 
 
T: vyvěšeno 
 
T: vyvěšeno 
 
T: vyvěšeno 
 
 
Z: Trlidová 

 

 

Bod 5   Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 
 

 

1/7/2019 Předláždění propadaného chodníku na více místech na 
ul.Hranická – podél garáže a farské zahrady 

Z: 

T: 

 

2/7/2019 Termíny jednání VMČ Předmostí na ½ roku 2020: 

14.1., 11.2., 10.3., 14.4., 12.5., 9.6. – zveřejnit na stránkách 
města 

Z: p.Vodáková 

T: 12/2020 

 

 

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: 

  

 

 

 

Bod 7   Závěr 

Předseda pozval členy na další jednání dne 17.12.2019 v 18,00 hod. 

Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se s přítomnými. 

Zapsal:  Ing. Tomáš Dostal                                                           Dne: 12. 11. 2019 

Kontrolovala: Lada Crhová 

      Bc. Petra Trlidová 

Ověřil: Ing. Tomáš Dostal 

Obdrží kancelář primátora 

 

Přílohy: - Prezenční listina 


