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Zápis ze 15. jednání Místního výboru části Přerov II - Předmostí 

ze dne 13. 10. 2020 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí 

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

Omluveni: Crhová 

Hosté:  

 

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 13. jednání roku 2020 

Pořadí/čísl

o jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 

 

Zodpovědnost 

Termín plnění 

 

 

1/14/2020 VMČ žádá MMPr o vytvoření znaku a vlajky místní části Předmostí, 

která se bude používat k různým příležitostem tak, jak ji mají jiné MČ. 

(bod 3.2) 

-členové vyjádřili souhlas s vytvořením vlajky a znaku naší místní části. 

Předseda vznese požadavek na MmPr. (hlasování: PRO-5) 

Byl námi osloven pan L., zda mělo historicky Předmostí vlajku, víme 

jen o pečeti. Čekáme na vyjádření. 

KP  

Z: Ing.Novotná 

T: 15.10.2020 

 

 

2/14/2020 Požadavek na opětovné zavedení VOK ze strany TSMPr.  

Ze zápisu - 3.6. – svoz VOK na velkoobjemový domovní a nebezpečný 

odpad na podzim letošního roku – info TSmPr o zrušení bez náhrady. 

Náhrada – využití 2 sběrných dvorů. Nesouhlas členů výboru. 

Požadováno opětovné zavedení svozu VOK. 

Kroky ke zrušení přistavování VOK byly učiněny na základě rozhodnutí 

MAJ – OSaKS 

Z: Ing.Školoud 

T: 15.10.2020 
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vedení města. 

3/14/2020 Požadavek na komplexní řešení lokality za domy Hranická 11 – 19. (bod 

3.8) 

Ze zápisu 

3.8 – p. S. – e-mailový podnět: Jedná se o prostor za domy Hranická 

11, 13, 15, 17 a 19.  

  1, Chodník využívaný nejen místními, ale hlavně obyvateli Pod 

skalkou při cestě k zastávce MHD ( za sucha chodí po trávě podél 

hřiště !!! ) je ve stavu, že po deštích nelze projít. Je to snad poslední 

takto frekventovaný neopravený chodník v sídlišti.  

  2, Hřiště bylo zrušeno před cca 8 lety, po celkové opravě ul. Pod 

skalkou a odstranění části parkovacích míst, aby to zde bylo pěkné. 

Místní auta se přesunula před naše domy ( 11 a 13 )  Před zrušením 

hřiště byla v místní ZDŠ schůze s tehdejším mistopředsedou p. K., kde 

se dušoval, že je to provisorium na dva roky, než se vybuduje 

parkoviště v místě schátralého koupaliště nebo stavebnin. Dnes je 

asfalt totálně zničený a zůstali zde i ochranné drátěné sítě. Auta 

parkují chaoticky, prostor mnohdy není plně využit a také dochází k 

problémům při ranních výjezdech. 

Když vidíme jak se šperkují  - mnohdy zbytečně jiné části sídliště, při 

pohledu s okna dostávám zlost. ( např. úplně nepoškozené parkoviště 

na Teličkové se znovu přeasfaltovalo a obehnalo krásnými chodníky, 

které mají minimální využití, nebo nové chodníky za domy pod 

skalkou, kde skoro nikdo nechodí.)  Na parkoviště si většina zvykla a 

nepožaduje vrácení hřiště. Je nutné, ale celému prostoru dát nějaký 

řád - t.j. vše opravit včetně okolí a vymezit stání aut. 

Dovoluji si Vás požádat o informaci, co se s uvedeným prostorem 

provede . A kdy.  

Odpověď MmPr (p.Salaba): 

požadavků na opravy komunikací a chodníků je obrovské množství ze 

všech částí města i místních částí. V rámci možností odboru majetku 

jsme nechali v letošním roce opravit chodník za bytovým domem 

v ulici Pod Skalkou v Předmostí. V těchto opravách chceme 

 samozřejmě pokračovat dále, ale vše je závislé na finančních 

možnostech města. 

Případná rekonstrukce chodníků a přilehlého „parkoviště“, tedy celé 

lokality, není již v gesci odboru majetku, ale bylo by to již záležitostí 

odboru řízení projektů a investic. Předáme Váš požadavek na 

rekonstrukci chodníků a parkoviště výše uvedenému odboru 

s doporučením na realizaci této akce. 

Co se týče chodníků, tak tuto záležitost projednám na našem odboru a 

pokud to bude jen trochu možné, tak v příštím roce provedeme 

alespoň částečnou opravu do takového stavu, aby byl chodník plně 

funkční i za deštivého počasí. 

MAJ – DOPR 

Z: A.Salaba 
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Rád bych Vám slíbil více, ale v tuto chvíli to opravdu není možné. 

Vyjádření členů VMČ: VMČ dá podnět MmPr řešit tuto lokalitu 

komplexně. 

 MAJ - vzato na vědomí. 

4/14/2020 Požadavek na komplexní řešení ulice Olomoucká (VO a chodník) (bod 

3.9) 

3.9 – p. B. – e-mailová žádost o spolupráci: 

žádám Vás o spolupráci v žádosti o "Dobudování VO a chodníku na ul. 

Olomoucká, Přerov-Předmostí". 

Jedná se o úsek místní komunikace mezi křižovatkou u stavebnin PRO-

DOMA a čerpací stanicí MOL. 

Naše sousedka p. Ing. Z.Š. (Olomoucká 504/42) iniciovala tuto žádost, 

kterou odsouhlasili svým podpisem dotčení obyvatelé této lokality.  

Bohužel Magistrát města Přerova, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb se vyjádřil negativně. 

Z důvodu bezpečnosti chodců na tomto úseku místní komunikace ul. 

Olomoucká to považujeme za nutné, hlavně dětí dotčených 

obyvatel této lokality. 

Odpověď MmPr (p.Gala): 

Vážený pane inženýre, Vaši žádost jsem konzultoval i s oddělením 

dopravy na odboru majetku. Bohužel z hlediska velkého množství 

oprav a požadavků ve vztahu k finančním možnostem není možné 

v této chvíli požadavek nijak vykrýt. Do budoucna by zřejmě bylo 

myslitelné udělat pouze jednostranný chodník z důvodu 

odvodňovacího příkopu na pravé straně komunikace ve směru na 

čerpací stanici. V této chvíli by bylo možné umístit na komunikaci 

dopravní značení „chodci ve vozovce“, kolegové z odboru majetku 

zahájí v této věci řízení. 

Vyjádření členů VMČ: VMČ vznese požadavek na doplnění VO a na 

jednostranný chodník. 

 MAJ - vzato na vědomí. 

MAJ – DOPR 

Z: A.Salaba 

T: 15.10.2020 

 

 

5/14/2020 Organizování Klubu důchodců pod městem. Prověření a možná aplikace 

na Přerov. (bod 3.10) 

- kluby důchodců pod městem – ve městě Olomouc je zavedená praxe 

vedení Klubu důchodců městem. VMČ žádá o prověření fungování a 

možnou aplikaci na město Přerov. 

SVŠ - SSB 

Z: Mgr.Hrubá 

Bc.Navrátilová 

T: 15.10.2020 

 

6/14/2020 Stávající a nové požadavky na ořezání zeleně (body 3.12 – 3.16) 

3.12 – 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. 

- problém je v řešení a bude odstraněn do konce října 

3.13 – p. Dostal – ořech zasahující a bránící chůzi po chodníku – ulice 

U pošty u šítu panelového domu na ul. Milady Horákové. 

MAJ – OsaKS 

Z: Ing Školoud 

T: 15.10.2020 
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- vyřešeno 

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

opětovný požadavek 

- nejedná se o majetek MMPr, nicméně byl tento požadavek 

podstoupen na oddělení živ. prostředí pro oslovení majitele k vyjádření 

se či sjednání nápravy 

 3.15 – p. Dostal – ořez třešně prorůstající do vedení VO ze 

soukromého pozemku na ul. U pošty – opětovný požadavek 

- problém je v řešení a bude odstraněn v průběhu listopadu 

3.16 – p. Dostal – ořez keře bránící chůzi po chodníku na ul. Tylova – 

opětovný požadavek 

- problém je v řešení a bude odstraněn v průběhu listopadu 

 
 

Bod 2  Požadavky na vyjádření VMČ 

2.1 – nabídka manželů W., bytem Na Loučkách 13, Přerov  na využití předkupního práva, které je dle 
§ 101 zák. č. 186/2006 Sb. zapsáno  ve prospěch statutárního města Přerova na pozemku v jejich 
vlastnictví – p.č. 627/31 o výměře 5 m2 v k.ú. Předmostí 
Členové VMČ se vyjádřili hlasováním per rollam. VMČ je PRO využití nabídky předkupního práva 
(hlasování: pro-5, nehlasovali-0) 

2.2 – žádost ČEZ - ENPRO Energo o zřízení služebnosti  na pozemcích v majetku města p.č. 539/1, 
30/1, 540 ,136 v k.ú. Předmostí - obnova vedená Vnn, Knn. 
Členové VMČ se vyjádřili hlasováním per rollam. VMČ souhlasí se zřízením služebnosti na dotčených 
pozemcích (hlasování: pro-5, nehlasovali-0) 

2.3 – žádost p. P.B. o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 
131/7 a 526/2 v k.ú. Předmostí. Jedná se o stavbu vzejdu na pozemek p.č. 131/3 v k.ú. Předmostí 
(ul. Prostějovská).  
Členové VMČ se vyjádřili hlasováním per rollam. VMČ souhlasí se stavbou vjezdu (hlasování: pro-4, 
nehlasovali-1) 

 
Bod 3  Diskuse/různé 

3.1. – Diskuze nad body odpovědí MmPr. 

3.2. – p.H. – e-mail – dotaz na řešení opravdových problémů v Předmostí – předseda odpověděl 
písemně e-mailem a požádal občana o spolupráci v řešení problémů 

3.3 – p.Švástová – požadavek na odstraněné plevele u hřbitova, očištění skle zastávky, odstranění 
odpadků u mamutíka TOM – podstoupeno na patřičné pracovníky a postupně řešeno 

3.4. – p.Švástová – řešení vlastnického stavu sochy P, Marie v křižovatce ul. U Pošty, Prostějovská 
– přeposláno na ved. odboru majetku s odpovědí, že byl zadán pokyn ke zpracování podkladů 
ohledně vlastnictví. 

3.5. – p.V. – rušení nočního klidu v areálu bývalého FKK – podnět předán na MmPr k řešení 

3.6. – VMČ podá podněty na odbor řízení projektů a investic – viz body 3/14/2020 a 4/14/2020 
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3.7. – VMČ podá podněty na odbor řízení projektů a investic – oprava komunikací a chodníků ul. 
Tyršova, Kotkova, Karasova, Janáčkova 

3.8. – svedení dešťové vody z komunikace mimo prostor před garážemi. VMČ projednal žádost 
vlastníka garáží na konci ul. 1. května (dole u objektu čerpací stanice VaK). V prostoru před garážemi 
se při deštích hromadí voda, která stéká z asfaltové komunikace, která není odkanalizovaná. 
Provizorní trubka pod plotem VaK je značně zanesená a rovněž neodvádí vodu do strouhy za 
garážemi pod komunikaci obchvatu Předmostí. 

 
Bod 4   Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost 
Termín plnění 

1/15/2020 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 
 

 

1/15/2020 p. S. – e-mailový podnět: Jedná se o prostor za domy 

Hranická 11, 13, 15, 17 a 19.  

  1, Chodník využívaný nejen místními, ale hlavně obyvateli 

Pod skalkou při cestě k zastávce MHD ( za sucha chodí po 

trávě podél hřiště !!! ) je ve stavu, že po deštích nelze projít. 

Je to snad poslední takto frekventovaný neopravený chodník 

v sídlišti.  

  2, Hřiště bylo zrušeno před cca 8 lety, po celkové opravě ul. 

Pod skalkou a odstranění části parkovacích míst, aby to zde 

bylo pěkné. Místní auta se přesunula před naše domy ( 11 a 

13 )  Před zrušením hřiště byla v místní ZDŠ schůze s 

tehdejším mistopředsedou p. K., kde se dušoval, že je to 

provisorium na dva roky, než se vybuduje parkoviště v místě 

schátralého koupaliště nebo stavebnin. Dnes je asfalt totálně 

zničený a zůstali zde i ochranné drátěné sítě. Auta parkují 

chaoticky, prostor mnohdy není plně využit a také dochází k 

problémům při ranních výjezdech. 

Když vidíme jak se šperkují  - mnohdy zbytečně jiné části 

sídliště, při pohledu s okna dostávám zlost. ( např. úplně 

nepoškozené parkoviště na Teličkové se znovu přeasfaltovalo 

a obehnalo krásnými chodníky, které mají minimální využití, 

nebo nové chodníky za domy pod skalkou, kde skoro nikdo 

nechodí.)  Na parkoviště si většina zvykla a nepožaduje 

Z: INV 
ing.Pinkasová 
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vrácení hřiště. Je nutné, ale celému prostoru dát nějaký řád - 

t.j. vše opravit včetně okolí a vymezit stání aut. 

Dovoluji si Vás požádat o informaci, co se s uvedeným 

prostorem provede . A kdy.  

2/15/2020 p. B. – e-mailová žádost o spolupráci: 

žádám Vás o spolupráci v žádosti o "Dobudování VO a 

chodníku na ul. Olomoucká, Přerov-Předmostí". 

Jedná se o úsek místní komunikace mezi křižovatkou u 

stavebnin PRO-DOMA a čerpací stanicí MOL. 

Naše sousedka p. Ing. Z. Š. (Olomoucká 504/42) iniciovala 

tuto žádost, kterou odsouhlasili svým podpisem dotčení 

obyvatelé této lokality.  

Bohužel Magistrát města Přerova, Odbor správy majetku a 

komunálních služeb se vyjádřil negativně. 

Z důvodu bezpečnosti chodců na tomto úseku místní 

komunikace ul. Olomoucká to považujeme za nutné, hlavně 

dětí dotčených obyvatel této lokality. 

Z: INV, ing. 
Pinkasová 

 

3/15/2020 Oprava chodníků a komunikací ulic Tyršova, Kotkova, 

Karasova a Janáčkova 
Z: INV, ing. 
Pinkasová 

 

4/15/2020 Svedení dešťové vody z komunikace ul. 1.května mimo 

prostor před garážemi – viz bod. 3.8 
Z: MAJ, p.Salaba  

 

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 10.11.2020 v 18,00 hod. 

Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se s přítomnými. 

Zapsal:  Ing. Tomáš Dostal                                                           Dne: 18. 10. 2020 

Kontrolovala: Petra Trlidová 

Ověřil: Ing. Tomáš Dostal 

Obdrží kancelář primátora 


