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Zápis ze 18. jednání Místního výboru části Přerov II – Předmostí ze dne 11. 5. 2021 
 

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 16. jednání roku 2020 

Pořadí/číslo 

jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 

 

Zodpovědnost: 

Termín plnění: 

 

1/17/2021  Zřízení pracovní skupiny pro obnovu Knejzlíkových sadů – 
 na jednání RM byla slupina zřízena 

 

splněno  

 
 

Bod 2   Požadavky na vyjádření VMČ: 

2.1 – VMČ Předmostí souhlasí se směnou pozemků v k.ú. Předmostí mezi městem Přerov a ŘSD 
v souvislosti s výstavbou úseku D1, 0136 Říkovice-Přerov. Hlasováno per rollam 11.3.2021. 

2.2 – žádost společnosti MFP paper s.r.o., se sídlem Gen. Štefánika 52, Přerov o koupi pozemků p.č. 
st. 538 a p.č. st. 539 oba v k.ú. Předmostí. VMČ Předmostí souhlasí s prodejem pozemku. Hlasováno 
per rollam 30.3.2021. 

2.3 – ERMONTA (ČEZ) – žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a udělení souhlasu do 
situačního výkresu (ul.Tyršova), par.č.593/1. VMČ Předmostí souhlasí s prodejem pozemku. Hlasováno 
per rollam 7.4.2021. 
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2.4. - AUTO KLUB Přerov – rekonstrukce sociálního zařízení, zázemí, skladovacích prostor a 
Rekonstrukce a inovace zabezpečení areálu CROSS arény.  

2.5. – p. B. – souhlas s umístěním přípojek na ul.Prostějovská. VMČ Předmostí souhlasí s umístěním 
přípojek. Hlasování proběhlo per rollam. 

 

 
Bod 3   Diskuse/různé: 

3.1. – Diskuze nad body odpovědí MmPr 

3.2. – e-mailový podnět paní E. Zelené (11.2.2021) – co se bude dít s plochou okolo bývalého 
koupaliště – kácí se zeleň, neoplocené 

• Byl požádán o informace radní Zácha, RM byl schválen materiál o oplocení areálu, byly zajištěny 
šachty betonovými prvky, které byly bez poklopu, na oplocení vyvěšeny cedulky o zákazu vstupu 

3.3. – e-mailový podnět p.Švástové (25.2.2021) – ořez lip podél hřbitovní zdi a ořez keřů podél 
oplocení u domu p. B. 

• Zasáno přímo p.Doupalové, hřbitovní lípy ořezány. 

3.4. – e-mailový podnět p.Švástové (16.3.2021) – přístup k prodejně LIDL 

• Řešeno uvolněným radním ing.Navrátilem 

3.5. – e-mailový podnět p.Švástové (19.3.2021) – časový harmonogram řešení „myší díry“ 

• Řeší město, již by mělo nastoupit s cyklostezkou 

3.6. – e-mailový podnět p.N. (19.3.2021) – zajištění a využité areálu koupaliště k parkování 

• P.Mazochová i p.Zácha – pracuje se na oplocení, finanční prostředky budou přiděleny, o dalším 
postupu bude veřejnost informována 

3.7. – e-mailový podnět p.Doupalové (24.3.2021) – úklid areálu bývalého koupaliště 

• Vyčištění proběhlo – kontejner odpadů 

3.8. – e-mailový podnět p.Švástové (19.4.2021) – podnět p.K. k záměru prodat pozemky pod 
zahrádkami za garážemi na ul.Teličkova firmě Kovet. 

• Dle sdělení p.Záchy firma Kovet zachová zahrádky. 

3.9 – p. Vodáková (28.4.2021) – informace o změně způsobu zveřejňování odstávek provozu ČEZ. 

• Společnost již nebude odstávky vylepovat, nabízí možnost bezplatné služby oznamování 
plánovaných odstávek min. 15 dnů předem, prostřednictvím e-mailu nebo SMS. Registraci lze 
provést na webu www.cezdistribuce.cz/sluzba  na základě data narození a EAN kódu.  

3.10 – p. Z. (29.4.2021) – zahájení sečení v MČ 

3.11 - žádost pana R.K., který odkupuje pozemek p.č. 131/3 v k.ú. Předmostí od p. B. o možnost 
výpůjčky, nájmu či odprodeje části sousedního pozemku p.č. 131/7 v k.ú. Předmostí.(30.4.2021) 

• VMČ v prvním odstavci souhlasí s pronájmem modře značených pozemků (příkopy strouhy) podle 
zákresu. VMČ v druhém odstavci souhlasí s prodejem pozemků stávajícím vlastníků objektů na ul. 
Prostějovská a 1.května. (označeno červeně). Hlasování proběhlo per-rollam. 

3.12 – p. K. (28.4.2021) – žádostí o vyjádření místního výboru Předmostí k užívání tzv. komunitních 
zahrádek v Předmostí na ul. Teličkova. 

• VMČ Předmostí souhlasí s uzavřením pachtovních smluv k daným pozemkům k zahrádkářským 
účelům. 

3.13 – p. K. (27.4.2021) – předkupní právo k pozemku p.č.291/7 (podél cesty na Olomouc) 

http://www.cezdistribuce.cz/sluzba
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• VMČ Předmostí souhlasí se vzdáním se předkupního práva k pozemku. 

3.14 – p. J. (27.4.2021) – obavy z provozu na ul. Prostějovská (podél cesty na Olomouc) 

3.15 – p.Doupalová, Švástová (6.5.2021) – podněty k dopravnímu značení přechodů pro chodce po 
uzavření křižovatky u Lidlu 

• Průběžně řeší p.Navrátil a p.Zácha 

3.16 – p.Z. (6.5.2021) – VMČ obdržel oznámení o trvalé úpravě provozu – ul. Pod Skalkou pro pana 
H. 

• VMČ konstatuje, že nebyl požádán o vyjádření se k této úpravě 

3.17 – p. Švástová – oprava památníku v Knejzlíkových sadech (podnět z Komise cestovního ruchu) 

• Podnět bude předán pracovní skupině Knejzlíkových sadů 

3.18 – p. D. – oprava sochy P. Marie na ul. 1. května, Prostějovská 

• Město řeší vlastnictví sochy 

3.19 – ZŠ J.A.Komenského – řed. V. – informace o návrhu ZŠ o zrušení části příspěvkové organizace 
– Střediska volného času – Dům dětí a mládeže 

• VMČ obdržel dopis o zrušení části příspěvkové organizace – Střediska volného času k 31.8.2021. 
Odbor je s návrhem seznámen a půjde tato věc do RM. – VMČ bere informaci na vědomí. 

 
 
Bod 4   Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/čísl
o jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 

1/18/2021 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: 
 

 

---    

 

 

Bod 6   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu (prostřednictvím Výboru pro místní části – 
předseda p. Střelec) 

Pořadí/čísl
o jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost: 
Termín plnění: 
 

---   

 

Bod 7   Závěr 
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Předseda pozval členy na další jednání dne 8.6.2021 v 18,00 hod. 

Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se s přítomnými. 

Zapsal:  Ing. Tomáš Dostal                                                           Dne: 18. 5. 2021 

Kontrolovala: Petra Trlidová 

Ověřil: Ing. Tomáš Dostal 

 

Obdrží kancelář primátora 


