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Zápis ze 10. jednání Místního výboru části Přerov II - Předmostí 

ze dne 11. 2. 2020 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí 

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

Omluveni: Doupalová 

Hosté: Mgr. Kouba-náměstek, ing. Střelec-ředitel TSmPr,  Mgr.Netopilová H.-zastupitel, 
Stoupa M.-zastupitel, Ing.D., pan M.A., pan K.V., pan V.P. 

 

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 9. jednání roku 2020 

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. 
Vyjádření ROZ – Ing. F. Zlámal 
Napojení dálnice D1 stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou přes místní komunikaci Na Žernavu byl 
naprojektován jen jako provozní neveřejné napojení budovaného Střediska správy a údržby dálnice 
(SSÚD) na dálnici D1. Z důvodu neustálých průtahů přípravy (napadání všech postupných kroků 
povolovacích řízení ekologickými aktivisty) výstavby posledního úseku D1 stavby 0136 Říkovice – Přerov 
byl investor, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR, Závod Brno), nucen toto napojení využít 
jako dočasné napojení veškeré dopravy z dálnice na silniční síť (silnici I/55).  
V současné době ŘSD ČR, Závod Brno, vyhodnocuje dopady zprovoznění dálnice D1 137 na dopravní 
situaci v okolí Přerova a připravuje úpravy dopravního značení dálnice, které bude s námi a Policií ČR 
následně projednávat. Vedoucí  Úseku výstavby dálnic již paní K., která se na ŘSD obrátila s obdobným 
podnětem, přislíbil, že požadavek předá kolegům, kteří tuto úpravu připravují, aby ho zapracovali do 
dokumentace a dodává: „Bohužel nejsme schopni tuto situaci řešit obratem, protože změna dopravního 
značení podléhá povolení ministerstva dopravy. Tento povolovací proces má zákonem stanovené lhůty, 
které je nutné dodržet a okruh účastníků řízení, kteří se musí vyjádřit k dokumentaci. Prosím tedy o 
trochu trpělivosti.“ 
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Bod 2  Požadavky na vyjádření VMČ: 

2.1 – p.Kozáková (odb. správy majetku) – žádost s.p. Česká pošta o výpůjčku částí pozemku p.č. 30/7 
ost. pl.  (ul. Hranická) a p.č. 520/1 ost.pl. (ul. Prostějovská) v k.ú. Předmostí za účelem umístění 2 ks 
poštovních odkládacích schránek VMČ souhlasí s výpůjčkou částí uvedených pozemků za účelem 
umístění 2 ks poštovních schránek. (hlasování: PRO-3, Proti-0, zdržel-1, omluven-1) 

2.2 - p.Němčáková (odb. sociálních věcí a školství) – Kvalifikovaný odhad počtu Romů v roce 2019. VMČ 
sděluje, že nedisponuje informacemi o počtu Romů. 

 
 

Bod 3  Diskuse/různé: 

3.1 – Bývalé oplocené hřiště u Ententyky – (e-mail od p.j.T.) – Odpověď: V jedné z prvních etap 
Revitalizace sídliště Předmostí bylo realizováno hřiště Ententyky a vedle něj zpevněná plocha 
s oplocením pro míčové hry. Za nějaký čas po zprovoznění se musela upravovat výška oplocení, protože 
neustále chodily stížnosti od obyvatel tří domů na míče v jejich zahradách a děti, které si pro často 
přelézaly a ničily ploty. Proto bylo přistoupeno městem na úpravu oplocení – jeho zvýšení (cca 5m) a 
částečné zastřešení. Tato úprava nejen, že neodstranila zakopávání míčů, ale stala se životu nebezpečná 
pro děti (lozily pro míče po oplocení do 5-ti metrové výšky). Dále v průběhu provozování, i když byla 
prováděna údržba, neustále docházelo k odlepování gumových kazet a plocha tímto byla pro sport 
nebezpečná. Rovněž přicházely na město i stížnosti na hlučnost uvolněné dřevěné části oplocení. Proto 
místní výbor souhlasil se zrušením tohoto hřiště po cca 15-letech provozu a jeho úpravu do současné 
podoby. Jako náhrada bylo postaveno nedaleké hřiště na ul. Teličkova. Současně se nabízí i možnost 
využití venkovního asfaltového hřiště školy (p. náměstek Kouba tuto možnost projedná s p. ředitelkou). 
3.2 - Revitalizace rybníků v Předmostí – p.M.(rybářský svaz) – dát do plánů investic tuto lokalitu. 
V 10/2016 byla zpracována Studie proveditelnosti – Revitalizace rybníků v Předmostí. Jedna z mála 
lokalit, pro procházky Předmošťáků. V lokalitě jsou tři rybníky. Jediný co svaz používá je přírodně 
odbahněné dno (musí se provést znovu), břehy a hráz devastují bobři a vydry. Provést 1.krok – 
revitalizaci (udržení) tohoto rybníka – zpevnit břehy a hráz, udělat chodníky, umístit lavičky. (spolupráce 
se svazem rybářů) 

3.3 – Napojení rybníků v Předmostí na vinarský potok končící u podjezdu v Předmostí přepouštěním do 
kanalizace – p.M. – i toto řeší studie proveditelnosti Revitalizace rybníků v Předmostí. Do kanalizace se 
takto přepouští ročně cca 55 tis. m3 vody. Nutno provést projekt na udržení vody v krajině, přihlásit 
k dotaci a realizovat stavbu. Je to priorita ČR. 

3.4 – Rybník Hliník (za PRO-DOMA) – p.M. – rybářský svaz má rybník do výpůjčce pro dětský rybolov. Je 
nutné provést jeho vyčištění, odbahnění, úpravy břehů. Po dohodě by bylo možné svést koryto vedoucí 
(a v současnosti zasypané) od dálnice do rybníka a na druhé straně provést napojení na to samé koryto 
pokračující dále za stavebninami. Tento rybník byl jako černá skládka. S tím by bylo dobré vyčistit koryto 
až k propustku pod silnicí vedoucí pod podjezd. 

3.5 – Koupaliště Předmostí – p.M. – co s tímto neutěšeným stavem míní město dělat? 

3.6 – Uschlé stromy za domy na ul. Teličkova 5 – p.M. 

3.7 – Maximálně revitalizovat přírodu v Předmostí – p.Netopilová 

3.8 – Pískoviště mezi domy Hranická 19 a 21 – p.Netopilová – zmizely lavičky, odpadkový koš. Na tomto 
místě se pohybují osoby z nedaleké ubytovny. Kdy je v plánu revitalizace tohoto pískoviště? 

3.9 – Požadavek na lavečky před ZŠ – p.Netopilová – pro odpočinek prarodičů doprovázející děti do 
školy. Vysvětleno: z důvodu výskytu osob z ubytovny zde lavičky nejsou. Lidé si mohou sednou do 
zastávky. (k vyjádření ZŠ) 

3.10 – Nevhodné chování osob z ubytovny – p.Netopilová – tyto osoby přes den mají uzavřenou 
ubytovnu a proto navštěvují protější budovu města, kde je umístěna knihovna, chodí na toalety, celí se 
tam myjí, muži byli i na dámských záchodech. – Provést opatření pro zamezení tohoto chování a 
zneužívání. 
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3.11 – Přemístění knihovny z 1. patra do volných prostor v přízemí – p.Netopilová – bylo by vhodné 
z důvodu dostupnosti seniorům a miminkám s kočárky prostory přemístit. P.Kouba – bude jednat v této 
věci s ředitelem knihovny. 

3.12 – Komunitní centrum – p.Netopilová – chce angažovat spoluobčany v chystaném komunitním 
centru, zatím hledá formu jak propůjčit prostory pro činnost. Odezva spoluobčanů na pozvánku v KT je 
minimální (přišli 2 lidé, celkem 5). Požadavek na více peněz na kulturu, kterých by se hradil člověk 
starající se o Komunitní centrum. Požadavek na dětský koutek. Odpověď: V předpokládaných prostorách 
vpravo dole bude mít spolek Predmostenzis z.s. v pronájmu všechny místnosti, z nichž dvě využije 
k prezentaci školního muzea lovců mamutů (ve spolupráce s Muzeem Komenského a ZŠ) a zadní 
místnost bude určena pro přednášky workshopy, … Počítá se i s opětným propojením přímo do školy. 
Město v současnosti se připravuje na rekonstrukci těchto prostor. Město nepočítá s dětským koutkem. 
Byla sdělena p.Dostalem zkušenost s provozováním mateřského centra na místní faře před několika lety, 
kdy po odchodu vedoucí maminky vše skončilo. 

 
 
Bod 4   Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 

1/10/2020 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: 
V uvedeném termínu (do 
30 dnů po obdržení zápisu) 
se vyjádří:  

 

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) 

Řešení podnětů občana na linky 101 a 107, jak bylo 

popsáno v předchozím zápise. 

MmPr – p.Kočicová  

5/9/2020 

(občan) 

Řešení úpravy chodníků na hřbitově. Viz. minulý zápis. MmPr: Dohnal  

6/9/2020 

(občan) 

Řešení uschlé zeleně, náhradní výsadba stromů a keřů. Viz. 
minulý zápis.  

MmPr: Dohnal  

7/9/2020 Řešení nedodržování rychlosti na zvýšené křižovatce ul MmPr: Dohnal, Teriaki  
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(občan) Hranická. Viz. minulý zápis. 

8/9/2020 

(občan) 
Neutěšený stav prostoru památníku Lovců mamutů /je to u 
křižovatky s Olomouckou/  místy rozbitý a rozpadlý. Viz. 
minulý zápis. 

MmPr: Dohnal  

1/10/2020 Bývalé oplocené hřiště u Ententyky – viz. bod 3.1 – 

Vyjádření p. ředitelky školy k provozování školního 
asfaltového hřiště 

ZŠ: ředitelka  

2/10/2020 Revitalizace rybníků v Předmostí – viz. bod 3.2 MmPr: Gala   

3/10/2020 Napojení rybníků v Předmostí na vinarský potok – viz. bod 
3.3 

MmPr: Gala  

4/10/2020 Rybník Hliník – viz. bod 3.4 MmPr: Gala  

5/10/2020 Koupaliště Předmostí – viz. bod 3.5 MmPr: Dohnal  

6/10/2020 Uschlé stromy za domy na ul. Teličkova 5 – viz. bod 3.6 MmPr: Dohnal  

7/10/2020 Pískoviště mezi domy Hranická 19 a 21 – viz. bod 3.8 MmPr: Dohnal  

8/10/2020 Požadavek na lavečky před ZŠ – viz bod 3.9 MmPr: Dohnal 

ZŠ: ředitelka 
 

9/10/2020 Nevhodné chování osob z ubytovny – viz bod. 3.10 MP: Teriaki  

10/10/2020 Přemístění knihovny z 1. patra do volných prostor v přízemí 
– viz. bod 3.11 

MmPr: Dohnal 

MK: ředitel 
 

11/10/2020 Komunitní centrum – dva požadavky p. Netopilové viz. bod 
3.12 

MmPr: Dohnal 

MmPr: kancelář prim. 
 

 

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: 

 

   

 

Bod 7  Závěr 

Předseda pozval členy na další jednání dne 10.3.2020 v 18,00 hod. 

Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se s přítomnými. 

Zapsal:  Ing. Tomáš Dostal                                                           Dne: 14. 2. 2020 

Kontrolovala: Lada Crhová 

      Bc. Petra Trlidová 

Ověřil: Ing. Tomáš Dostal 

Obdrží kancelář primátora 

 

Přílohy: - Prezenční listina – leží u předsedy 


