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Zápis ze 12. jednání Místního výboru části Přerov II - Předmostí 

ze dne 12. 5. 2020 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí 

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

Omluveni: --- 

Hosté: Mgr. Kouba – náměstek, p. Stoupa – zastupitel, ing. Doleželová 

 

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. Informoval o dodržování všech opatřeních nařízených 
vládou ČR zabraňujících šíření COVID-19 a jejich dodržování v průběhu 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 11. jednání roku 2020 

1/11/2020 Doplnění vodorovného dopravního značení „Žluté zkřížené 
čáry“ - do křižovatky ul. Hranická, Teličkova, U pošty a do 
světelné křižovatky na výjezdu z Přemostí – viz. bod 3.2 
3.2. – Doplnění vodorovného dopravního značení „Žluté 
zkřížené čáry“ - do křižovatky ul. Hranická, Teličkova, U pošty 
a do světelné křižovatky na výjezdu z Přemostí -  z důvodu 
velmi častého zacpání křižovatky řidiči, kteří nedodržují 
pravidla silničního provozu. 
Odpověď MAJ: 
Dopravní znační bylo v minulosti v dostatečné míře v této 
křižovatce již doplněno. Dodržování silničního zákona a 
vyhlášky o silničním provozu má v kompetenci DI PČR.  

MAJ - DOPR 

Z: A.Salaba 

T:24.4.2020 

 

2/11/2020 Úklid ul. Teličkova – velká prašnost  
– viz. bod 3.3 z důvodu prací na stavbě železničního koridoru 
projíždí velký počet nákladních automobilů se zeminou a 
jiným materiálem. Požadavek na zhotovitele stavby. 
Odpověď: 
Dne 27.4.2020 proběhlo šetření v dané věci s pracovníky fy 

STAV 

Z: Ing. Čagánek 

T: 24.4.2020 
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Eurovia – viz. zápis ze dne 27.4.2020 zapsaný ing.Čagánkem  

3/11/2020 Ořez stromů mezi restaurací Bora a hřbitovem 
Odpověď: 
Stav dřevin prověříme a navrhneme opatření (následný 
zásah by se mohl uskutečnit v letních měsících) 

MAJ  

Z: pí.Doupalová 

T: 24.4.2020 

 

4/11/2020 Kývající se dopravní značka u vjezdu na hřbitov 
Odpověď MAJ: 
Požadavek na řešení byl zaslán TSMPr.   

MAJ - DOPR 

Z: I.Šikulová 

T: 24.4.2020 

 

5/11/2020 Řešení mobility do pobočky knihovny v 1. Patře 
 
V řešení 

MAJ - BS 

Z: S.Jurečka 

Ing.Hirschová 

T: 24.4.2020 

 

6/11/2020 Štěrk a zemina na volné ploše za Hranická 19  
– viz. bod 3.7. odložená zemina a jiný materiál – kdo to zde 
uložil, má na to povolení, kdy bude dáno do původního stavu 
Odpověď: 
V pořádku, jedná se o zábor veřejného prostranství. 

MAJ  

Z: Ing. Dohnal 

Ing.H.Pospíšilová 

T: 24.4.2020 

 

 

 

Bod 2. Požadavky na vyjádření VMČ: 

2.1 – Žádost společnosti GASTRO ROZVOZ s.r.o., provozovatele restauračního zařízení Pivnice 
Skalka (Nonstop), Tyršova 479/1 v Předmostí o povolení umístění předzahrádky na části 
veřejné zeleně, pozemku p.č. 30/7 v k.ú. Předmostí, který je ve vlastnictví města Přerova. Na 
trávníku by bylo umístěno pódium o rozměru 15 x 20 m s provozem duben až říjen 2020 dle 
počasí a provozní dobou do 22 hod. 
Členové VMČ se vyjádřili hlasováním per rollam. VMČ souhlasí se s umístěním předzahrádky 
(hlasování: pro-5) 

2.2. – Záměr prodeje pozemky p.č. st.725,st.726, st.728  v k.ú. Předmostí, jehož součástí je 
stavba č.p. 50 příslušná k části obce Přerov II-Předmostí  -  Pod Sklakou 11 – Bývalá Školka. 
(viz. bod 3. Diskuze) 
VMČ se neusnesl ve věci prodeje bývalého objektu školky na ul. Pod Skalkou (hlasování: pro-2, 
proti-2, zdržel-1) 

 
 
Bod 3. Diskuse/různé: 

3.1. – Info: začátkem měsíce dubna byly v Předmostí distribuovány roušky osobám starších 65 
let pracovník magistrátu – VMČ děkuje pracovníkům MmPřerov 

3.2. – e-mail – dotaz pí.Z. Č. na dohled na opravu chodníků na ul. Teličkova – přeposláno na 
odbor investic – zaslána zpětná podrobná odpověď tazatelce - …..Stavba 13.etapy Regenerace 
Předmostí … v případě dotazů nebo nejasností doporučujeme kontaktovat technický dozor 
investora - Miroslav Piekutowski, tel. 601 323 123. mail: miroslav.piekutowski@prerov.eu a 
případné nesrovnalosti řešit na místě samém např. v rámci pravidelných kontrolních dnů. 

3.3. - Informace TSmP o nekonání svozu nebezpečného komunálního odpadu – jde o 
rozhodnutí vedení města 

mailto:miroslav.piekutowski@prerov.eu
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3.4. – podnět předsedy VMČ: Povolení podélného stání v ul. Tylova – odpověď odb. maj.: dle 
zákona není možné 

3.5. – MmP p.Janalík - doplnění dotazníku na webových stránkách města Přerova o 
vybavenosti a investicích místní části v období od roku 2016 – bez odezvy 

3.6 – Záměr prodeje pozemky p.č. st.725,st.726, st.728  v k.ú. Předmostí, jehož součástí je 
stavba č.p. 50 příslušná k části obce Přerov II-Předmostí  -  Pod Sklakou 11 – Bývalá Školka. – 
obšírná diskuze 

3.7 – Podněty občana P., obyvatele Domu s pečovatelskou službou na ul. Tyršova: 

 3.7. a) Vrba vlevo u objektu – ořezat větve nebo skácet – zanáší se rýny 

 3.7. b) Dvě borovice na oploceném pozemku se naklání do komunikace – jednat s majitelem o 
ořezu nebo skácení 

 3.7. c) Zastřešená kůlna na oploceném pozemku – je ve špatném stavu, hrozí při větrech 
odlétnutí střešní krytiny – jednat s majitelem o nápravě stavu 

 3.7. d) Vyčistit kanalizační vpusť vlevo před domem, špatně odtéká 

 3.7. e) Oprava či výměna lavičky před vchodem do Domu s peč. službou – prasklá dřevěná 
výplň sedáku 

3.8. Informace – v objektu staré školy je nově pronajata místnost v 1.patře pro výrobu loutek 

3.9. Požadavek VMČ na odstranění větví třešně ze soukromého pozemku p. W. ul. Tylova, 
které prorůstají do vedení VO na ul. U Pošty 

3.10. Chodník přes parčík u památníku Jana Husa – na několika místech rozebrána dlažba z 
kostek 

3.11. Termíny jednání VMČ Předmostí na 2. pololetí 2020:   8.9.,  13.10.,  10.11.,  8.12. 

3.12. Diskuze nad body odpovědí MmPr. 

 
 
Bod 4. Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 

1/11/2020 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: 
 

 

1/11/2020 Doplnění vodorovného dopravního značení „Žluté zkřížené 
čáry“ - do křižovatky ul. Hranická, Teličkova, U pošty a do 
světelné křižovatky na výjezdu z Přemostí – viz. bod 3.2 
3.2. – Doplnění vodorovného dopravního značení „Žluté 
zkřížené čáry“ - do křižovatky ul. Hranická, Teličkova, U pošty 
a do světelné křižovatky na výjezdu z Přemostí -  z důvodu 
velmi častého zacpání křižovatky řidiči, kteří nedodržují 

MAJ - DOPR 
Z: A.Salaba 
T:24.4.2020 
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pravidla silničního provozu. 
Odpověď MAJ: 
Dopravní znační bylo v minulosti v dostatečné míře v této 
křižovatce již doplněno. Dodržování silničního zákona a 
vyhlášky o silničním provozu má v kompetenci DI PČR.  
VMČ žádá doplnění vodorovného dopravního značení 
„Žluté zkřížené čáry“ - do křižovatky ul. Hranická, Teličkova, 
U pošty a do světelné křižovatky na výjezdu z Přemostí -  
z důvodu velmi častého zacpání 

1/12/2020 Podnět pana P. – vrba u DPS – bod 3.7.a)   

2/12/2020 Podnět pana P. – Dvě borovice na oploceném pozemku se 
naklání do komunikace – jednat s majitelem o ořezu nebo 
skácení – bod 3.7.b) 

  

3/12/2020 Podnět pana P.– Zastřešená kůlna na oploceném pozemku – 
je ve špatném stavu, hrozí při větrech odlétnutí střešní 
krytiny – jednat s majitelem o nápravě stavu - bod 3.7.c) 

  

4/12/2020 Podnět pana P.– Vyčistit kanalizační vpusť vlevo před 
domem, špatně odtéká – bod 3.7.d) 

  

5/12/2020 Podnět pana P. – Oprava či výměna lavičky před vchodem do 
Domu s peč. službou – prasklá dřevěná výplň sedáku – bod 
3.7.e) 

  

6/12/2020 Požadavek VMČ na odstranění větví třešně ze soukromého 
pozemku pana W. ul. Tylova, které prorůstají do vedení VO 
na ul. U Pošty 

  

7/12/2020 Chodník přes parčík u památníku Jana Husa – na několika 
místech rozebrána dlažba z kostek 

  

 
 
Bod 6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost: 
Termín plnění: 
 

  
 

 

 
Bod 7. Závěr 
Předseda pozval členy na další jednání dne 9.6.2020 v 18,00 hod. 
Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se s přítomnými. 
Zapsal:  Ing. Tomáš Dostal                                                           Dne: 13. 5. 2020 
Kontrolovala: Lada Crhová 
Ověřil: Ing. Tomáš Dostal 
 
Obdrží kancelář primátora 


