
Zápis ze 20. jednání Místního výboru části Přerov II - Předmostí 

ze dne 14.9.2021 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí, budova staré školy 
Přítomni: lng. Dostal, Bc. Trlidová, Doupalová, Crhová 
Omluveni: Mgr. Švástová 
Hosté: 

Program jednání: 
_ Kontrola úkolů Z minulého jednání 

Požadavky na vyjádření VMČ 
Diskuse/různé 

_ Úkoly pro členy místního výboru 
_ Žádosti a podněty Směrované k MmPr 
_ Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu (prostřednictvím VMČ) 
_ Závěr 
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Stručný zápis Z průběhu jednání: 
Předseda přivítal členy VMČ na jednání. Informoval O dodržování všech opatřeních nařízených 
vládou CR 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-mailově pozvánky a občané Předmostí prostřednictvím vývěsky, resp. na stránkách 
města. 
Předseda dal hlasovat o programu, který byl schválen. 

Bod 1. Kontrola splněných úkolů Z 19. jednání roku 2021 
Pořadí/číslo Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost: 
jednání MV/rok Termín plnění: 

1/19/2021 Reklamace ke stavbě regenerace. pan. sídliště 13. etapa PRI -INV - reklamujeme poškozenou dlažbu vchodů Tyršova 8 a 6 z; |n9_ z_ [)05±á| 
ze strany od kostela, kde v roce 2019/2020 probíhala -|-3 117_2021 
revitalizace Silnic a chodníků, nebylo vráceno do původního 
stavu, viz foto níže 
-konkrétní informace u předsedy MV lng. T. Dostala 
Předáno technickému dozoru akce panu Piekutowskému 
k prověření oprávněnosti reklamace. 

2/19/2021 Odstranění nefunkčního sloupu VO vedle kostela MAJ _ 05aKS 
V b0r0vi0Í0h zz Ing. Škøıøuøı 
Byl zaslán požadavek správci VO - TSMP s.r.o. na odstranění -|-3 1»|_ 7_ 2021 
sloupu VO bez náhrady. Zrealizováno bude do 30.6. 2021 

3/19/2021 Odstranění nefunkčního stojanu na měření znečištění' MAJ _ 0SaKS 
vedle kostela v borovicích z; |ng_ Šk0|0ud 
Byl zaslán požadavek správci VO - TSMP s.r.o. sloupku -|-3 11_ 7_ 2021 
měření bez náhrady. Zrealizováno bude do 30. 6. 2021 

4/19/2021 Pročištění odvodňovacích kanálů mezi mostními objekty MAJ -()SaKS
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ČD (myší díra) - stojatá voda, komáří, zahnívání Z; |ng_ Škøıøud 
Pozemky mezi mostními objekty CD nejsou v současné T; 11_ 7_ 2021 
době ve vlastnictví Statutárního města Přerov. 
Nyní v tomto prostoru probíhá stavba „Modernizace tratě ČD“, 
kdy stavbou došlo k narušení - zasypáni odvodnění. Dle 
informace vedoucího oddělení dopravy Alexandra Salaby byl již 
vznesen požadavek, (dřívější jednání) na stavbu k uvedení do 
původního a náležitého stavu. Dále zajištění řádného odvodu 
povrchových vod Z přilehlých pozemků (mezi mosty). 
Tuto informaci má mít i odbor PRI - lng. Dostál a ROZ - ing. 
Zlámal z důvodu přípravy realizace nové cyklostezky. 

Bod 2. Požadavky na vyjádření VMČ: 
2.1 - užívání části pozemku p. č. 30/68 ost. pl. o výměře 43 m2 v k. ů. Předmostí na ul. Teličkova 8 
(p. Crhová) - Hlasování per ro//am: VMC souhlasí s pachtem části pozemku 
2.2 - žádost R. a Z. K. o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
p. č. 131/7, p. č. 526/2 a p. č. 600 vše v k. ú. Předmostí. Jedná se O stavby přípojek vody, splaškové 
a dešťové kanalizace k plánované stavbě - ,,RODlNNÝ DŮM - KAVKA“ k. ú. Předmostí, p. č. 131/3“ 
(ul. Prostějovská - Předmostí) - Hlasování per rollam.' VMČ souhlasím správem provést stavbu. 
(PRO-4, Nehlasoval-1) 
2.3 - žádost spol. KOVET s.r.o. O vydání souhlasu a uzavření smlouvy O právu provést stavbu na 
pozemcích p. č. 30/53, p.č.30/54 a p. č. 77/2 vše v k. ú. Předmostí. Jedná se o stavbu sjezdu k 
plánované stavbě: STK Přerov - Parkoviště Přerov, Přerov Il - Předmostí. (ul. Teličkova). - Hlasování 
per rollam: VMČ souhlasí se zbudováním sjezdu. Hlasování Pro-3, Proti-1, Nehlasoval-1.) Jen 
připomínáme, že nesouhlasíme s „rušením“ zahrádkářské kolonie za garážemi na ul. Teličkova. 
2.4 - žádost fyzických osob - spoluvlastníků (každý vlastník id. 1/z) pozemků p. p. č. 248/1 a p. p. č. 

248/2, vše v k. ú. Předmostí o výmaz předkupního práva z důvodu budoucí realizace prodeje 
předmětných nemovitých věcí, projednání a vydání stanoviska k předkupnímu právu zapsanému ve 
smyslu ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch statutárního města Přerov. - Hlasování per 
rollam: Pozemek nekupovat a vzdát se předkupního práva. 
2.5. - žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené společností ELPREMONT elektromontáže 
s.r.o., O sepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti k stavbě: 
„Předmostí u Př., Prostějovská, p. č. 131/13, SV“. Zařízením distribuční soustavy se vtomto 
konkrétním případě rozumí: kabel NN, rozpojovací skříň. Zařízení bude umístěno na pozemcích p. č. 

526/2, 131/7, vše vk. ú. Předmostí. Hlasování per rollam: VMČ souhlasí se zřízením věcného 
břemene pro ČEZ. 
2.6 - žádost paní O., která je společně S manželem vlastníkem rodinného domu č.p. 37 s pozemkem 
p. č. st. 800 a pozemku p. č. 378/3 V k. ú. Předmostí, který tvoří zahradu u tohoto domu, O koupi 
navazující části pozemku p. č. 47ˇ9/1 v k. ú. Předmostí - pruhu o šíři 3 m za stávajícím 
oplocením. Hlasování per rollam.' VMC souhlasí s prodejem části pozemku dle Žádosti p. O. 
2.7. - vyjádření k novým jízdním řádům - Hlasování (vyjádření) per rollam: VMČ nemá připomínky 
Bod 3. Diskuse/různé: 
3.1 - Diskuze nad body odpovědí MMPr 
3.2 - p. N. stížnost na náhradní trasu okolo Lidlu a podnět kvvdávání novin pro lepší 
informovanost občanů místní části: odpověd' tentýž den na obě otázky e-mailem. (postavení města 
a činnost okolo stavby Lidlu a o způsobu informovanosti občanů). 
3.3 - stížnost p. Švástové na postup stavebních prací okolo myší díry - odpověd' pana 
Školouda: stavební práce vtéto lokalitě nejsou stále dokončeny. Vuvedené lokalitě budou 
zanedlouho probíhat práce na zajištění funkčního odvodnění lokality před zahájením výstavby 
připravované cyklostezky. Tyto práce bude provádět dodavatel stavebních prací pro SŽ.
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Výstavbu cyklostezky nezajišťuje odbor MAJ, ale odbor PRI, proto Vám k této věci nemohu poskytnou 
relevantní informace. Přeposílám Váš podnět lng. Dostálovi, který Vám ktéto věci sdělí více. Od 
spuštění křižovatky u Lidlu nás dělí dva měsíce. Vím, že je tato situace komplikovaná, ale všechny 
uvedené stavby se realizují právě proto, aby bylo Předmostí bylo k městu konečně připojeno tak, jak 
si oprávněně zaslouží. 
3.4 - 157. výzva Z OPŽP na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - ihned po získání 
informace zaslán dotaz S požadavkem zařadit obnovu zbývajících rybníků v Hejnicích do této výzvy 
na ing. Pinkasovou - dosud bez odpovědi. 
3.5 - revize značení ulic - 1. v dlouhých ulicích, (např. Tyršova, Hranická), není zřejmý její název 
(začátek, popř. střed, konec), cizí návštěvníci se neorientují. 
2. sjednotit název ulice snázvem ulice vedeným na magistrátu (např. uličník Jos. Kaj. Tyla a 
v občanském průkaze název Tylova) 
3.6 - revize propadlých ploch chodníků (zeleně)_po pracech T-Mobile v Předmostí- pokládky 
optických kabelů, (např. ul. Tylova - propadlý chodník) a jejich uvedení do předchozího stavu. 
3.7 - umožnění svozu odpadů malým vozidlem v ulici Tylova - vozovka je úzká, jednosměrná, na 
jedné straně parkují osobní vozidla a velký odpadový vůz jezdí jedním kolem po obrubníku i chodníku 
ulice. Obrubníkyjsou téměř všechny popraskané, chodník propadlý. 

Bod 4: Úkoly pro členy místního výboru 
Pořadílčíslo Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost: 
jednání Termín plnění: 
MVlrok 
1/20/2021 Vyvěšení do nástěnky: Z: Dostal 

- doručené materiály vyvěšeny T: vyvěšeno 

Bod 5: Žádosti a podněty směrované k MMPr 

jednání 
MVlrok 

Pořadí/číslo Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost: 
Termín plnění: 
Vuvedeném 
termínu (do 30 
dnů po obdržení 
zápisu) se vyjádří: 

1/20/2021 Revize označení ulic (označníky na dlouhých ulicích např. 
Tyršova - doplnit) a prověřit správnost názvů ulic (např. 
Tylova nebo Jos. Kaj. Tyla). Viz. bod 3.5 

2l20l2021 Revize propadlých chodníků (zeleně) po pracech T- 
Mobile - viz bod 3.6 

3120/2021 Umožnění svozu odpadů ul. Tylova malým svozovým 
vozidlem - viz bod 3.7
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Bod 6: Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu (prostřednictvím VMČ - předseda 
p. Střelec) 

Pořadílčíslo Zadání úkolu (požadavku) 
jednání 
MVlrok 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 
V uvedeném 
termínu, 
(do 30 dnů po 
obdržení zápisu) 
Se vyjádří: 

1/20/2021 

Bod 7: Závěr 
Předseda pozval členy na dalšíjednání dne 12. 10. 2021 v 18,00 hod. 
Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se S přítomnými. 
Zapsal: lng. Tomáš Dostal 

Obdrží kancelář primátora
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Dne: 14.9.2021


