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Zápis ze 8. jednání Místního výboru části Přerov II – Předmostí  
ze dne 17. 12. 2019 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí 

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

Omluveni: --- 

Hosté: Občané viz. příloha 

 

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 7. jednání roku 2019 

 
 
Bod 2   Požadavky na vyjádření VMČ: 

2.1 – p.Poláková (odb. správy majetku) – Umístění kabelů ČEZ a VO v ulici 1.května. Členové 
hlasovali per rollam (Pro-5, Proti-0, Zdržel se -0) – VMČ souhlasí. 

2.2 - p.Štěpánová (odb. správy majetku) – p.Pěchová – pachtovní smlouva na část pozemku 
p.č.265. – Hlasování: Pro-5, Proti-0, Zdržel se -0 – VMČ souhlasí. 

2.3 – p. Vodáková (kancelář primátora) – doručování PL – členové konstatují, že na začátku 
prosince byly PL ve schránkách v MČ Předmostí 

 
 
Bod 3  Diskuse/různé: 

3.1 p.Vlašicová – inventarizace majetku – proběhla ve 47. týdnu za přítomnosti p. Doupalové – 
vše v pořádku 

3.2 p. Trlidová – oprava VO v ul. Tyršova – vyřízeno, opraveno 

3.3 p. Švástová – polep zastávky u Hřbitova – proti ptákům – trvá 

3.4 TSmP – upozornění na nesypání teplého popela do odpadových nádob, upozornění na 
nádoby zn.Gama 

3.5 p.Haluzíková (TSmPr) podněty na ořez stromů: 

3.6 Předláždění propadaného chodníku na více místech na ul.Hranická – podél garáže a farské 
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zahrady Předáno na TSMPr  3.12.2019, MAJ – p.Sadílek T:18.12.2019 – probíhá, předáždí se na 
jaře. 

3.7 Byly zaslány nové vyhlášky OZV č. 7/2019 - o místním poplatku za komunální odpad, OZV č. 
8/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, OZV č. 9/2019 - o místním 
poplatku z pobytu, OZV č. 10/2019 - o místním poplatku ze psů. 

3.8 p.Považanová - linka 107  - nové párové spoje č. 49 a 50, 23 a 24, kterými je vyhověno 
požadavku, jak přes pracovní dny, tak i o víkendech. VMČ souhlasí se změnami. 

3.9 p.Považanová - k celorepublikovým změnám příměstských jízdních řádů, Vám předkládám 
závěry koordinátora IDSOK. VMČ bere připomínky na vědomí. 

3.10 Diskuze přítomných občanů z domů Hranická 2, 4 k probíhající 13. etapě Regenerace 
Předmostí, ul Tyršova.: 

Přestavbou chodníku vedoucího od domů k vozovce na ul. Tyršova je znemožněno najetí 
automobilů ke vchodům z důvodů např. přestavby bytu, stěhování, popř. vozíčkářů. 

Z diskuze vyplynuly dotazy a požadavky na řešení vzniklé situace:  

a) proč je to takto nově předěláno, kdo to navrhl, schválil, zda se k tomu proběhlo veřejné 
slyšení, zda se vyjadřovaly složky záchranného systému 

b) zda v pasportu města je komunikace před vchody Hranická 2, 4 vedena jako chodník či 
pojízdná komunikace, jakou tento chodník snese zátěž 

c) řešení vzniklé situace – umožnění občasného pojezdu ke vchodům – úprava nájezdu 

d) jak je v současnosti umožněn nájezd složkám záchranného systému ke vchodům Hranická 2, 
4 

3.11. Požadavky na ořez zeleně: 

- lípa před vstupem na hřbitov 

- výpadovka na Olomouc – po pravé straně 

- ul. 1.května – šeříky a keře na straně, kde parkují auta 

- vyzvat majitele domu ul. Tylova (p.W), aby uřezal třešeň zasahující do VO na ul. U pošty 

- náletová zeleň za garážemi ul. 1.května 

3.12. Uklidit černé skládky: 

- zahrádkářská kolonie ul. Žernava – za Prodoma 

- křižovatka ul. Teličkova, Sportovní 

3.13 občané byli pozvání na koledy na Štědrý den ve 20,30 před kostelem – reklama v PL. 

 
 
Bod 4   Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 

1/8/2019 Vyvěšení do nástěnky: 

- TSmPr - upozornění na nesypání teplého popela do 
odpadových nádob 

- TSmPr - upozornění na nádoby zn.Gama 
- OZV č. 7/2019 - o místním poplatku za komunální 

odpad 

Z: Dostal 
T: vyvěšeno 
 
T: vyvěšeno 
T: vyvěšeno 
 



 

 

3 
 

- OZV č. 8/2019 - o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 

- OZV č. 9/2019 - o místním poplatku z pobytu 
- OZV č. 10/2019 - o místním poplatku ze psů. 
- Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích č. 
162/2019 - ul. Žernava v k.ú. Přerov II - Předmostí. 

 

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 

 

1/8/2019 Přestavbou chodníku vedoucího od domů k vozovce na ul. 
Tyršova je znemožněno najetí automobilů ke vchodům 
z důvodů např. přestavby bytu, stěhování, popř. vozíčkářů. 

Z diskuze vyplynuly dotazy a požadavky na řešení vzniklé 
situace:  

a) proč je to takto nově předěláno, kdo to navrhl, schválil, 
zda se k tomu proběhlo veřejné slyšení, zda se vyjadřovaly 
složky záchranného systému 

b) zda v pasportu města je komunikace před vchody 
Hranická 2, 4 vedena jako chodník či pojízdná komunikace, 
jakou tento chodník snese zátěž 

c) řešení vzniklé situace – umožnění občasného pojezdu ke 
vchodům – úprava nájezdu 

d) jak je v současnosti umožněn nájezd složkám záchranného 
systému ke vchodům Hranická 2, 4 

MmPr rozvoj, 
maj. 

 

2/8/2019 Požadavky na ořez zeleně: 

- lípa před vstupem na hřbitov 

- výpadovka na Olomouc – po pravé straně 

- ul. 1.května – šeříky a keře na straně, kde parkují auta 

- vyzvat majitele domu ul. Tylova (p.W.), aby uřezal třešeň 
zasahující do VO na ul. U pošty 

- náletová zeleň dole za garážemi ul. 1.května 

MmPr - 
Doupalová 

TSmPr- 
p.Haluzíková 

 

3/8/2019 Černá skládka: 

- zahrádkářská kolonie ul. Žernava – za Prodoma 

- křižovatka ul. Teličkova, Sportovní 

MmPr 

TSmPr 

 

 

 

Bod 6  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu (prostřednictvím Výboru pro místní části – 
předseda p. Střelec) 
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Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost: 
Termín plnění: 

   

 

 

 

Bod 7   Závěr 

Předseda pozval členy na další jednání dne 14.1.2020 v 18,00 hod. 

Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se s přítomnými. 

Zapsal:  Ing. Tomáš Dostal                                                           Dne: 27. 12. 2019 

Kontrolovala: Lada Crhová 

      Bc. Petra Trlidová 

Ověřil: Ing. Tomáš Dostal 

Obdrží kancelář primátora 

 

Přílohy: - Prezenční listina 

 

 


