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Zápis z 16. jednání Místního výboru části Přerov II – Předmostí 

ze dne 8. 12. 2020 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí, budova staré školy 

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

Omluveni:  

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 15. jednání roku 2020 

Pořadí/číslo 

jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 

 

Zodpovědnost: 

Termín plnění: 

 

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. 

V oblasti koordinace činnosti klubů důchodců v Přerově dochází od 

roku 2021 ke změně, kdy činnost klubů důchodců bude v kompetenci 

Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova, kde byla 

již v průběhu tohoto roku zřízena pozice koordinátor seniorských 

aktivit. V rámci nové organizace činnosti seniorských aktivit se 

budeme zabývat nastavením nového systému komunikace s 

jednotlivými místními částmi a nastavením systémové koordinace 

aktivit. (výtah z dopisu) 

SVŠ – SSB 

Z: Mgr. Hrubá 

Bc. Navrátilová 

T: 15.10.2020 
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4/15/2020  Svedení dešťové vody z komunikace ul. 1.května mimo prostor před 
garážemi – viz bod. 3.8  
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.  

Odpověď MAJ  
Požadavek na vyčištění trubky a odvodňovacího žlabu před garážemi 
byl předán na TSMPr, které požadované práce provedou.  

MAJ  
Z: A. Salaba  
T: 19.11.2020  

 

1/16/2020 Požadavek na ořez lip rostoucí podél zdi hřbitova v Přerově – 

Předmostí – předáno v papírové podobě na MMPr 

Odpověď MAJ 

V období vegetačního klidu tzn. do konce března 2021 bude 

proveden ořez dřevin. 

Odpověď zaslána občanům. 

MAJ  
Z: Ing. Školoud 

T: březen 2021 

 

 
 

Bod 2   Požadavky na vyjádření VMČ: 

2.1 – žádost paní L. B. o koupi části pozemku p.č. 130/2 v k.ú. Předmostí o výměře cca 560 m2, který 
žadatelka užívá jako zahrádku na základě nájemní smlouvy od r. 1998. 
VMČ souhlasí s prodejem části pozemku (hlasování: pro-5) 

2.2 – p. P. – Požadavek na řešení parkování osobních aut v ul. Sportovní v blízkosti vjezdu do areálu 
ZŠ. VMČ souhlasí s umístěním DZ B29 „Zákaz stání do ulice Sportovní. 
VMČ souhlasí s prodejem části pozemku (hlasování: pro-5) 

 
 
Bod 3   Diskuse/různé: 

3.1. – Diskuze nad body odpovědí MmPr. 

3.2. – p. Švástová – podnět a opravu houpačky na hřišti Ententýky – řešeno přímo přes magistrát a 
TSMPr. 

3.3. – sdělení MMPr Mgr. Hrubé, jak budou fungovat Kluby důchodců od roku 2021 – přejdou ze 
Sociálních služeb města Přerova, přímo pod odbor sociální – VMČ bere na vědomí 

3.4. – MMPr – Ing. Růžičková – zaslal výpisy z účetnictví vztahující se k výdajům místní části a 
přehled akcí nad 500 tis. Kč – VMČ bere na vědomí 

3.5. – Požadavek na ořez lip rostoucí podél zdi hřbitova v Přerově – Předmostí – předáno jako 
požadavek na MMPr – obdržená odpověď – viz tabulka 

3.6 – p. P. – Požadavek na řešení parkování osobních aut v ul. Sportovní v blízkosti vjezdu do 
areálu ZŠ – dochází ke komplikovanému vjezdu svozových vozidel do areálu školy přes zeleň, … 
v důsledku osobních aut zaparkovaných v blízkosti vjezdu do areálu. 
Odpověď MMPr: je jedinou možnou variantou umístit DZ B29 „Zákaz stání“, neboť obecně auta zde 
nemůžou vůbec parkovat, pouze zastavit na dobu nezbytně nutnou. VMČ souhlasí s DZ B29 „Zákaz 
stání. 
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3.7. – pí. T. – požadavek na zpomalovací prahy v křižovatce ulic Prostějovská – Olomoucká (na 
vozovce ul. Prostějovská). Obava o bezpečnost občanů a ochranu majetku (automobilů). 

3.8. – pí. T. – požadavek na zákaz vjezdu do ulice Olomoucká (povolení jen pro zásobování, místní 
obyvatele a vozidla IZP) – velké množství osobních i nákladních automobilů zkracujících si cestu 
z dálnice do podjezdu v Předmostí. Obava o bezpečnost občanů a ochranu majetku (automobilů). 

3.9. – občané – TAO stezka – cedulky na stromech v Knejzlíkových sadech – VM zaznamenal 
podněty občanů, kteří se pozastavují nad vhodností umístění tabulek ve veřejném prostoru 
Knejzlíkových sadů. Domníváme se, že se nejedná o naplnění původní Knejzlíkovy myšlenky. 
Historicky se TAO cedulky k této lokalitě nehodí. Prostor je jimi zahlcen. Z těchto důvodů 
požadujeme jejich odstranění.  

3.10. – Termíny jednání na 1. pololetí roku 2021: 12.1., 9.2., 9.3., 13.4., 11.5., 8.6. 

 
 
Bod 4   Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 

1/16/2020 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: 
 

 

1/16/2020 Požadavek na řešení parkování osobních aut v ul. Sportovní 

v blízkosti vjezdu do areálu ZŠ – viz. bod 3.6 
  

2/16/2020 Požadavek na zpomalovací prahy v křižovatce ulic Prostějovská – 

Olomoucká (na vozovce ul. Prostějovská). Viz. Bod. 3.7. 
  

3/16/2020 Požadavek na zákaz vjezdu do ulice Olomoucká (povolení jen 

pro zásobování, místní obyvatele a vozidla IZP) Viz. Bod. 3.8. 
  

4/16/2020 TAO stezka – cedulky na stromech v Knejzlíkových sadech – 

jejich odstranění Viz. Bod. 3.9. 
  

 

Bod 6   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost: 
Termín plnění: 
 

---   
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Bod 7   Závěr 

Předseda pozval členy na další jednání dne 12.1.2021 v 18,00 hod. 

Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se s přítomnými. 

Zapsal: Ing. Tomáš Dostal                                                           Dne: 9. 12. 2020 

Kontrolovala: Petra Trlidová 

Ověřil: Ing. Tomáš Dostal 

 

Obdrží kancelář primátora 


