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Zápis ze 9. jednání Místního výboru části Přerov II - Předmostí 

ze dne 14. 1. 2020 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí 

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

Omluveni: Doupalová 

Hosté: paní Z., Mgr.N. 

 

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 8. jednání roku 2019 

3/8/2019 - Uklidit černé skládky: 

- zahrádkářská kolonie ul. Žernava – za Prodoma - splněno 
- křižovatka ul. Teličkova, Sportovní – splněno 

1/8/2019 - Vyjádření odboru řízení projektů a investic: 
Dne 13.12.2019 byla na místní výbor po dohodě s ing. Tomášem Dostálem podána 
prostřednictvím mailu níže uvedená informace: 
"Dobrý den, 
ke stavbě, konkrétně k napojení chodníku od ul Hranická na ul. Tyršova sděluji. 
Práce na projektové přípravě Regenerace panelového sídliště - 13. etapa byly zahájeny již v r. 
2017. Před finalizací projektu byl tento projednán dne 02.02.2017 se zástupci Občanské poradní 
komise a dne 22.03.2017 proběhlo veřejné projednání XIII. etapy regenerace, kterého měl 
možnost se zúčastnit každý z obyvatelů Předmostí. Projektant stavby na veřejném projednávání 
představil mj. i napojení chodníku od ulice Hranická na ulici Tyršova mezi kostelem a budovou 
bývalé samoobsluhy. Proti této variantě nebylo připomínek. Na stavbu bylo dne 23.1.2018 
vydáno právoplatné stavební povolení, tudíž ani silniční správní úřad neshledal pochybení či 
nesrovnalosti v tomto místě napojení. Stavba probíhá v souladu s dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení.  
Úprava chodníku v této části je řešena věcně správně a logicky s ohledem na bezbariérovost, kdy 
dává možnost chodcům přejít z ul. Hranická přes přechod pro chodce do ul. Tyršova nebo 
pokračovat bezbariérově kolem budovy bývalé samoobsluhy k ulici Kotkova. V původním řešení 
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byl chodník z ul. Hranické napojen přímo do komunikace a nenavazoval na přechod nebo další 
chodník v ul Tyršova, ale naváděl chodce do parkovacích stání a zelené plochy, což není 
přípustné.  
V pasportu komunikací vedeným Statutárním městem Přerov není přístup k domu Hranická 2 a 4 
z ulice Tyršova veden jako komunikace přístupná provozu silničních motorových vozidel. Z 
tohoto jednoznačně vyplývá, že se jedná o komunikaci, která slouží pro chodce a vzhledem k 
jejímu určení není ani dimenzována pro pojezd motorových vozidel.  
Domníváme se, že pro příjezd složek IZS k domu Hranická 2 a 4 je využívána komunikace z ul. 
Hranická. 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti a vzhledem k tomu, že nejsou podložené informace o 
tom, že původně byla komunikace k domu Hranická 2 a 4 určena pro provoz motorových vozidel, 
budeme postupovat v provádění prací dle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, tj. šířka 
chodníku napojeného z oblouku u budovy bývalé samoobsluhy směrem k domu Hranická 2 a 4 
bude činit 2,0 m. 
Přes to, v návaznosti na možnost případného využití chodníku složkami IZS, provedeme v 
napojení chodníku od budovy samoobsluhy úpravu fáze vnitřní obruby na výšku 0,000 m a do 
zeleného pásu vložíme pás z plastových zatravňovacích tvárnic š. 1,0 m. V případě nutnosti 
přejezdu vozidla nedojde tudíž k poškození zeleně, celková šířka pro využití vozidlem bude tedy 
3,0 m. 
Jakékoliv jiné řešení by znamenalo řízení o změně stavby před dokončením a současně změnu 
územního rozhodnutí a navíc i vícenáklady na změnu projektu a stavební úpravy v řádech 
několika desítek tisíc korun.  
V příloze zasílám navržené řešení zakreslené do výkresu stavby. 
Tuto úpravu již letos nestihneme zrealizovat, bude dořešeno v příštím roce po zahájení prací na 
ul. Teličkova." 
Současně sdělujeme, že proběhlo dne 19.12.2019 jednání se zástupci HZS - ing. S. a ing. Č - ve 
věci přístupu složek IZS k předmětným domům. Zástupcům HZS byl předložen návrh vložení 
zatravňovacích tvárnic do pásu zeleně podél obruby v šířce 1,0 m pro možný příjezd techniky k 
domům z ulice Tyršova, tento náš návrh byl odsouhlasen ze strany HZS jako dostačující s tím, že 
v napojení chodníku na vozovku bude doplněno vodorovné dopravní značení - žlutá čára 
zakazující stání vozidlům. 
Na akci RPSP XIII. etapa jsme obdrželi dotaci od SFRB ve výše 6 mil. Kč. Jednou z nezbytných 
podmínek obdržení dotace je zajištění bezbariérovosti, tj. projekt musí splňovat požadavky 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
 
Vyjádření projektanta ing.M. M.: 

 návrh byl projednán ve výboru místní části 2.2.2017 
 HZS se vyjádřila ke stavbě souhlasně v obou stupních (DÚR, DSP) 
 Otázka přístupu k domu je již myslím vyřešena (zatravňovací dlaždice ve vnitřním 

zeleném trojúhelníku, které unesou občasný pojezd). Nedovedu si představit, jak by se 
vozidlo HZS v původní variantě (při plné obsazenosti podélného stání) dostalo na zmíněný 
chodník. Při rozměrech vozidla HZS je to bez poškození osobních vozidel podle mě 
nemožné.  

 Proč? Stávající chodník byl vyveden do vozovky, ale přímo proti kolmým stáním pro 
osobní automobily. Což nedává smysl. Vnímám to tedy jako chodník a nic jiného. Pasport 
MK jsem nezkoumal. Všechna stanoviska byla souhlasná, proto byla stavba také 
povolena. Nové řešení tedy směřuje chodce tak, aby mohli Tyršovu běžně překonat tak, 
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jak předepisují normy a vyhláška o bezbariérovosti staveb. Přecházení mezi podélně 
stojícími automobily je nepřípustné. Je nutné zajistit rozhled chodce, návaznost na 
protilehlý chodník. Proto vysazená plocha atd. atd. Je nutné projektovat stavby podle 
platné legislativy.  

 Co se týká zvýšeného prahu, zatím registruji pochvalné reakce obyvatel, ale jen náhodně 
(4 rezidenti). 

 

Bod 2   Požadavky na vyjádření VMČ: 

2.1 – p.Šindlerová (odb. správy majetku) – oznámení vlastníka pozemku p.č. 509/10, orná 
půda v k.ú. Předmostí u Přerova o jeho záměru pozemek prodat za cenu 80,-Kč/m2 a s tím 
spojený dotaz, zda má Statutární město Přerov zájem využít předkupního práva dle ust. § 101 
z.č. 183/2006 Sb. VMČ souhlasí s výmazem předkupního práva a pozemek nevykupovat. 
(hlasování: PRO-3, Proti-0, zdržel-1, omluven-1) 

2.2 - p.Šindlerová (odb. správy majetku) – majetkoprávní oddělení odboru správy majetku 
chce požádat o bezúplatný převod pozemku p.č. 509/18 a části pozemku p.č. 509/16 v k. ú. 
Předmostí z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
Statutárního města Přerov. Na pozemcích je plánovaná stavba „Úprava silnice I/47 v místě 
napojení EMOS“. VMČ souhlasí s výmazem předkupního práva a nabytí pozemku do majetku 
města. (hlasování: PRO-4, Proti-0, zdržel-0, omluven-1) 

 
Bod 3   Diskuse/různé: 

3.1 Křížení vozovek silnic vedoucích na Žernavu a sjezdu z dálnice od Ostravy (za nadjezdem): 
- jedná se o jedinou přístupovou lokalitu, kde obyvatelé Předmostí chodí na procházky směrem 
na Knejzlíkovy sady. Musí přejít křižovatkou, kde je sjezd z dálnice. Žádáme o dodatečnou 
úpravu dopravního značení tak, aby bylo přejití pro chodce bezpečné. 

3.2 Zvýšený průjezd nákladních automobilů ulicí Žernava (okolo areálu fy PRO-DOMA): 

- žádáme namátkové kontroly vozidel v této lokalitě 

3.3 Výkopy po stavbě Optických kabelů resp. po stavbě 13. etapy regenerace Předmostí: 

téměř současně probíhaly práce na zmíněných stavbách. Žádáme o dokončení úklidových prací 
– např.: za kostelem na trávě je hromada nesebraného písku, v ul. Prostějovská byly provedeny 
zásypy po umístění kabelu bez hutnění a již nyní je zeleň propadaná, chodníky nebyly vyčištěny 
– pořád se chodí po zablácených chodnících 

3.4. Diskuze na téma komunitního centra ve spodních místnostech na staré škole 

3.5. Odpověď odb. rozvoje na problém příjezdu ke vchodům Hranická 2, 4. – viz. bod. 1 – 
kontrola splněných úkolů – odpověď bude zaslána panu B. 

3.6. E-mailové podněty p. S – budou přeposlány na příslušné odbory. 

3.7. Diskuze na e-mailovými podněty občana. 

 
 
Bod 4   Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 
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1/8/2019 Vyvěšení do nástěnky: 

- doručené materiály vyvěšeny  
 

Z: Dostal 
 
T: vyvěšeno 
 

 

 

Bod 5  Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 

 

 

1/9/2020 Křížení vozovek silnic vedoucích na Žernavu a sjezdu 
z dálnice od Ostravy (za nadjezdem): 
- jedná se o jedinou přístupovou lokalitu, kde obyvatelé 
Předmostí chodí na procházky směrem na Knejzlíkovy sady. 
Musí přejít křižovatkou, kde je sjezd z dálnice. Žádáme o 
dodatečnou úpravu dopravního značení tak, aby bylo přejití 
pro chodce bezpečné. 

MmPr: p.Gala  

2/9/2020 Zvýšený průjezd nákladních automobilů ulicí Žernava 
(okolo areálu fy PRO-DOMA): 

- žádáme namátkové kontroly vozidel v této lokalitě 

MP: p.Teriaki  

3/9/2020 Výkopy po stavbě Optických kabelů resp. po stavbě 13. 
etapy regenerace Předmostí: 

téměř současně probíhaly práce na zmíněných stavbách. 
Žádáme o dokončení úklidových prací – např.: za kostelem 
na trávě je hromada nesebraného písku, v ul. Prostějovská 
byly provedeny zásypy po umístění kabelu bez hutnění a již 
nyní je zeleň propadaná, chodníky nebyly vyčištěny – pořád 
se chodí po zablácených chodnících 

MmPr: p.Gala, 
Dohnal 

 

4/9/2020 

(občan) 

1. Momentálně je nezbytné vyřešit nevhodné zrušení linky 

101 v období prázdnin, které se objevilo už podruhé v 

jízdním řádu. Vzhledem k tomu, že linka je využívána k 

cestám na ošetření do nemocnice v Přerově, tak zrušení této 

linky v době prázdnin není vhodné. S tím pak souvisí i to, že 

je pak problematický i návrat zpět do Předmostí. 

Navrhuje se proto následující řešení: Nerušit obě dvě linky v 

době od 09,00hod. až do12,30 hod. a ponechat u linky 101 

vždy linku, která odjíždí z Předmostí o půl celé hodině t.j.na 

příklad 09,30 hodin a tak pokračovat 10,30 hod., 11,30 hod. 

Tak bude umožněno bez problému dojíždět do nemocnice. 

Dalším problémem je linka 107. Nějaký chytrák vymyslel 

rychlospoj z AS do Žeravic, který nezastavuje u Tesca, a 

MmPr – 
p.Kočicová 
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zastaví až na Nábřeží před hospodou Bečva. Už vloni byl stav 

kritizován tím, že tato linka jede mimo město a slouží jen pro 

opilce, ne pro občany jako takové. Nemám zjištěno, jak je 

tato linka využívána, ale určitě by to bylo výhodnější, kdyby 

byl zachován ten směr jak jedou linky 101,102. Právě v době 

prázdnin by byl tento spoj určitě využíván více, protože je 

omezena 101. 

5/9/2020 

(občan) 

Po úpravách vstupu na hřbitov v Předmostí by bylo vhodné 
vylepšit i vnitřek hřbitova doplněním případně výměnou 
dlažby. Chození je v současnosti nebezpečné, je hrbolaté a 
uvolněné. Bude asi nutno naplánovat k postupnému řešení. 

MmPr: Dohnal  

6/9/2020 

(občan) 

Provést postupnou likvidaci uschlých stromů po Předmostí a 
osadit je znovu. Řešit ale i možnosti zalití méně 
zakořeněných stromků či keřů.  

Naplánovat doplnění keřů v prostoru od domů Hranická 2 až 
12 směrem k dětskému hřišti. Osadit je tím co už tam zůstalo 
a roste tam. Žádáno bylo už v roce 2018 a nic se neděje i 
když je to dlouhodobější záležitost. U domů 6-12 ve směru k 
dětskému hřišti si obyvatelé pletou s odpadkovým 
prostorem a vyhazují shora odpadky a hlavně nedopalky 
cigaret dolů na chodník a do prostoru keřů. 
 

MmPr: Dohnal  

7/9/2020 

(občan) 

Dořešit konečně zpomalení provozu zejména na Hranické v 
místě přechodů, kde je omezena rychlost na 30 km/hod. 
Problém je vážný a magistrát se k tomu nestaví moc dobře, 
neboť tento problém se řeší už několik let a brzdou je MP, 
která nemá pro kontroly pochopení. Možná by bylo 
jednodušší opatřit křižovatku, kde je zpomalovací pás/je k 
ničemu, protože málokdo tam zpomalí/ obdobně jako místní 
části kamerou. Buďme rádi, že se tam až na maličkosti velké 
havarie nestaly. 

MmPr: Dohnal  

 

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: 
 

8/9/2020 

(občan) 

Stav prostoru památníku či jak se to dá nazvat /je to 
ukřižovatky s Olomouckou/ je krizový místy rozbitý a 
rozpadlý či rozpadající se. Řádí často na něm děti na 
koloběžkách, skáčou na něm a p. Možné řešení buď 
opravit nebo zlikvidovat a vytvořit v tom místě klidový 
prostor k posezení a odpočinku. 

MmPr: Dohnal 
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Bod 7   Závěr 

Předseda pozval členy na další jednání dne 11.2.2020 v 18,00 hod. 

Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se s přítomnými. 

Zapsal:  Ing. Tomáš Dostal                                                           Dne: 21. 1. 2020 

Kontrolovala: Lada Crhová 

      Bc. Petra Trlidová 

Ověřil: Ing. Tomáš Dostal 

Obdrží kancelář primátora 

 

Přílohy: - Prezenční listina 


