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Zápis ze 19. jednání Místního výboru části Přerov II – Předmostí ze dne 8. 6. 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 18. jednání roku 2021 

Pořadí/číslo 

jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 

 

Zodpovědnost: 

Termín plnění: 

 

---    

 

 

Bod 2. Požadavky na vyjádření VMČ: 

2.1 – žádost spolku KMK Zubr o rozšíření předmětu výpůjčky o část pozemku p.č. 216/9 v k.ú. 
Předmostí. VMČ souhlasí s pronájmem pozemku – rozšířením předmětu výpůjčky. 

2.2 – žádost bezúplatný převod id. ½ pozemku p.č. 590/7 v k. ú. Předmostí z majetku ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Přerov – vzdání se 
předkupního práva. VMČ souhlasí s výmazem předkupního práva. 

2.3. - žádostí o vyjádření k záměru užívání části pozemku – veřejné zeleně. Jedná se o žádost 
společnosti GASTRO ROZVOZ s.r.o., provozovatele restaurace Pivnice Skalka (nonstop), Tyršova 479/1 
v Předmostí o povolení umístění předzahrádky na části veřejné zeleně, pozemku p.č. 30/71 v k.ú. 
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Předmostí, který je ve vlastnictví statutárního města Přerova. Na trávníku by bylo umístěné pódium o 
rozměru 10 x 20 m v období od května do října 2021 s provozní dobou do 22 hod. 
 
VMČ souhlasí za podmínek: 
- provozovatel zajistí udržování pořádku několikrát během dne (koše, odpady na zemi, na náměstíčku, 
v předzahrádce fary, okolo kostela 
- provozovatel zajistí dodržování nočního klidu dle vyhlášky města – uzavření zahrádky 
- provozovatel zajistí ochranu majetku dalších osob – prošlapaný trávním, kopání balonem o garáž 
fary 
- město zvýší četnost kontrol provozování předzahrádky, nesezení na farské zídce a okolo kostela 
 
 
Bod 3    Diskuse/různé 

3.1. – Diskuze nad body odpovědí MmPr 

3.2. – reklamace ke stavbě regenerace. pan. sídliště 13. etapa – dlaždice na ul. Tyršova 8  

 

 
 
Bod 4    Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
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: 

 

 

1/19/2021 Reklamace ke stavbě regenerace. pan. sídliště 13. 
etapa – dlaždice vchodu na ul. Tyršova 8  

  

2/19/2021 Odstranění nefunkčního sloupu VO vedle kostela v 
borovicích 

  

3/19/2021 Odstranění nefunkčního stojanu na měření znečištění 
vedle kostela v borovicích 

  

4/19/2021 Pročištění odvodňovacích kanálů mezi mostními 
objekty ČD (myší díra) – stojatá voda, komáři, 
zahnívání 
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Bod 6   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu (prostřednictvím Výboru pro místní části – 
předseda p. Střelec) 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost: 
Termín plnění: 
 

---   

 

Bod 7    Závěr 

Předseda pozval členy na další jednání dne 14. 9. 2021 v 18,00 hod. 

Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se s přítomnými. 

Zapsal: Ing. Tomáš Dostal                                                           Dne: 9. 6. 2021 

 

Obdrží kancelář primátora 


