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Zápis ze 13. jednání Místního výboru části Přerov II – Předmostí ze dne 9.6.2020 
 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí 

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

Omluveni: Mgr.Švástová 

Hosté: p. M. 

 

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 12. jednání roku 2020 

1/12/2020 Podněty občana Pospíšila, obyvatele Domu s pečovatelskou 
službou na ul. Tyršova: 
3.7. a) Vrba vlevo u objektu – ořezat větve nebo skácet – 
zanáší se rýny 
MAJ: Bude ořezáno na podzim. 

MAJ - OSaKS 
Z: S.Doupalová 
T:13.6.2020 

 

2/12/2020 Podnět p. P. – Dvě borovice na oploceném pozemku se 
naklání do komunikace – jednat s majitelem o ořezu nebo 
skácení – bod 3.7.b) 
Dvě borovice na oploceném pozemku se naklání do 
komunikace – jednat s majitelem o ořezu nebo skácení 
MAJ: Bude ořezáno v zimě. 

MAJ - OSaKS 
Z: S.Doupalová 
T:13.6.2020 

 

3/12/2020 Podnět p. 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) 
– podrobnější informace v zápisu nejsou, požadavek na 
dopřesnění jsem již zaslala předsedovi Ing. Dostalovi 

STAV - SÚ 
Z: 
pí.Žákovychová 
581268615 
T:13.6.2020 

 

4/12/2020 Podnět p. P. – Vyčistit kanalizační vpusť vlevo před domem, MAJ  



 

 

2 
 

špatně odtéká – bod 3.7.d) 
Odpověď MAJ: 
Požadavek k vyčištění vpusti byl předán TSMPr. 

Z: A.Salaba 
T:13.6.2020 

5/12/2020 Podnět p. Pospíšila – Oprava či výměna lavičky před 
vchodem do Domu s peč. službou – prasklá dřevěná výplň 
sedáku – bod 3.7.e) 
MAJ: Bude provedena oprava. 

MAJ - OSaKS 
Z: M.Kašíková 
T:13.6.2020 

 

6/12/2020 Požadavek VMČ na odstranění větví třešně ze soukromého 
pozemku p. Willmana ul. Tylova, které prorůstají do vedení 
VO na ul. U Pošty 
MAJ: V řešení. 

MAJ - OSaKS 
Z: S.Doupalová 
T:13.6.2020 

 

7/12/2020 Chodník přes parčík u památníku Jana Husa – na několika 
místech rozebrána dlažba z kostek 
Odpověď MAJ: 
Požadavek byl předán na odd. ROZ k zajištění opravy. 
Opraveno. 

MAJ – DOPR 
Z: A.Salaba 
T:13.6.2020 

 

 

 

Bod 2  Požadavky na vyjádření VMČ: 

2.1 – Žádost pana L.H. o nájem části pozemku p.č. 453/1 o výměře cca 125 m2 v k.ú. 
Předmostí z důvodů zasahování původního oplocení na předmětný pozemek. 
Členové VMČ se vyjádřili hlasováním per rollam. VMČ souhlasí se s pronájmem (hlasování: pro-
3, nehlasovali-2) 

2.2. – Pan Bc. J.B. - pacht části pozemku p.č. 263 zahrada v k.ú. Předmostí (Hejnice) za účelem 
využití k zahrádkářským účelům 
Členové VMČ se vyjádřili hlasováním per rollam. VMČ souhlasí se s pachtem (hlasování: pro-3, 
nehlasovali-2) 

 
 
Bod 3  Diskuse/různé: 

3.1. – Diskuze nad body odpovědí MmPr. 

3.2. – p. Janalík – telefonicky upozornil na projíždění nákladních vozidel nad 12 t po ul. 
Prostějovská – předseda řešil telefonicky s ing. Navrátilem, předseda požádal o zásah Městské 
policie primátora na jednání Zastupitelstva města dne 8.6. Ing. Navrátil odpověděl, že policie se 
bude tímto podnětem zabývat. 

3.3. – e-mailový podnět p. Švástové na udělení označení „čestný hrob“ významné osobnosti, 
kterou je vinarský rodák, a to akademický malíř, portrétista Stanislav Krátký, nar. 17.09. 1914, 
zemřel 14.11. 2001 Vinary. Pohřben je na hřbitově v Přerově – Předmostí. 
- diskuze. Hlasování (pro 4) 

3.4 – VMČ žádá navrhnout seznam významných osobností pohřbených na hřbitově 
v Předmostí za účelem označení čestný hrob. 

3.5 – p.M. – diskuze na téma Hejnických rybníků a rybníku Hliník.  

3.6 – p.M. – prověřit možné porušení drenáží v lokalitě Hejnických rybníků v oblasti bývalých 
zahrádek, kde nyní probíhají přípravné práce stavby D1-136-Říkovice-Přerov. 
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3.7 – p.M. – opětovný podnět na čerpání vody z podjezdu do lokality Hejnických rybníků – 
diskuze – město se tímto zabývalo již v minulosti – problém výstavby a záruk stavby MÚK 
Předmostí. 

3.8 – p. Dostal – ořezat nebo vykácet náletové dřeviny za šesti garážemi na ul. 1.května dole u 
objektu VaK – dřeviny přerůstají na střechy garáží a znemožňují přístup k hlavnímu vypínači 
elektřiny. 

3.9 – p. Dostal (podnět občana) – ořezat keř na ul. Tylova – je za soukromého pozemku, brání 
průchodu po chodníku 

3.10 – p. Dostal – uschlé stromy na pozemku mezi farou a kostelem 

 
 
Bod 4  Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 

1/13/2020 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: 

 

 

1/13/2020 Udělení označení „čestný hrob“ významné osobnosti, 
kterou je vinarský rodák - akademický malíř, 
portrétista Stanislav Krátký, nar. 17.09. 1914, zemřel 
14.11. 2001 Vinary. Pohřben je na hřbitově v Přerově – 
Předmostí 

Z:  
T: 

 

2/13/2020 Požadavek na řešení překážky v chodníku – ul.Tylova – 
viz. bod 3.9 

  

3/13/2020 Uschlé stromy na pozemku mezi farou a kostelem   

4/13/2020 VMČ žádá navrhnout seznam významných osobností 
pohřbených na hřbitově v Předmostí za účelem 
označení čestný hrob 

  

5/13/2020 prověřit možné porušení drenáží v lokalitě Hejnických 
rybníků – viz. bod 3.6 

  

6/13/2020 podnět na čerpání vody z podjezdu do lokality 
Hejnických rybníků - viz. bod 3.7 
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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 8.9.2020 v 18,00 hod. 

Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se s přítomnými. 

Zapsal:  Ing. Tomáš Dostal                                                           Dne: 17. 6. 2020 

Kontrolovala: Lada Crhová 

Ověřil: Ing. Tomáš Dostal 

 

Obdrží kancelář primátora 


