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Zápis ze 22. jednání Místního výboru části Přerov II – Předmostí 

ze dne 7. 12. 2021 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí, budova staré školy 

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

Omluveni:  

Hosté: Pan V. 

 

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 

7.  Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání: 

Předseda přivítal členy VMČ na jednání. Informoval o dodržování všech opatření 
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 21. jednání roku 2021 

Pořadí/číslo 

jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 

 

Zodpovědnost, 

termín plnění 

 

1/20/2021 Revize označení ulic, (označníky na dlouhých ulicích 
např. Tyršova - doplnit), a prověřit správnost názvů ulic, 
(např. Tylova nebo J. K. Tyla).  

v řešení 

VNITR  

2/20/2021 Revize propadlých chodníků (zeleně) po pracech T-
Mobile – Odbor MAJ provedl místní šetření a na 
základě zjištěných skutečností prostřednictvím TSMPr, 
vyzval realizační firmu ke sjednání nápravy v rámci 
reklamačního řízení. 

MAJ  

3/20/2021 Umožnění svozu odpadů ul. Tylova malým svozovým 
vozidlem – Odbor MAJ - v současné době zde již malé 
svozové vozidlo jezdí, jen v jiném termínu. Svozový den 
středa byl nahrazen čtvrtkem.  
 

MAJ  
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Bod 2 Požadavky na vyjádření VMČ 

 

2.1 – žádost o uzavření pachtu k části pozemku p. č. 265 v k. ú. Předmostí paní E. B., 
bytem Předmostí, Pod skalkou 2 za účelem využití k zahrádkářským účelům. Hlasování 
per rollam: VMČ souhlasí s uzavřením pachtu. 

 

2.2 - žádost společnosti ČEZ o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku města - p. č. 
519 v k. ú. Předmostí. V rámci připravované stavby s názvem „Předmostí u Př., 
Olomoucká 44, svod do SP + kNN“ Hlasování per rollam: VMČ souhlasí. 

 
 
Bod 3 Diskuse/různé 

3.1 – diskuze nad body odpovědí MMPr 

3.2 – paní Trlidová: stromky u dálnice – Ing. Navrátil – podnět postoupen ŘSD, (1.11.) 

3.3 – inventarizace  

3.4 – agenda VMČ nově na Bc. Nikolu Škurkovou - nikola.skurkova@prerov.eu, telefonický 
kontakt zůstává 581 268 406. 

3.5 – podnět pan V.: parkování v ulicích Sportovní, Popovická – odpověď, že 
z prostorových poměrů nemůže být parkování na vozovkách těchto ulic dovoleno – 
podnět na MMPr: prověřit, zda by bylo možné celou lokalitu, (blok) v nějakém režimu 
„zjednosměrnit“, aby alespoň někde bylo možné parkovat „legálně“ - (se souhlasem 
majitelů jednotlivých objektů). Prověřit možnost odkupu pozemku Bývalého FKK za ulicí 
pod Skalkou pro vybudování parkoviště. Prověřit možnost vybudování garáží 
(parkovacího stání) na ul. 1. května. 

3.6 – termíny jednání VMČ na příští rok 2022: 11.1., 8.2., 8.3., 12.4., 10.5., 14.6., 13.9. 

3.7 – opětovná reklamace přístupového chodníku k domu Tyršova 6, 8. (Crhová) 

3.8 – Knejzlíkovy sady – (Trlidová) – na některých stromech, se hliníkové pásky 
k uchycení informačních cedulí, zařezávají do stromů 

3.9 – Trubači – proběhne tradiční hraní koled před kostelem na Štědrý den ve 20,30 hod. 

 

Bod 4 Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 

1/22/2021 Vyvěšení do nástěnky: 
- doručené materiály vyvěšeny 

Z: Dostal 
T: vyvěšeno 
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 Bod 5 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/čísl
o jednání 
MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost, 
termín plnění 
 

1/22/2021 Opětovná reklamace přístupového chodníku 
k domu Tyršova 6.8 

 

2/22/2021 Knejzlíkovy sady – na některých stromech, se 
hliníkové pásky k uchycení informačních cedulí 
zařezávají do stromů, (přiložila foto) 

 

3/22/2021 parkování v ulicích Sportovní, Popovická - 
prověřit, zda by bylo možné celou lokalitu, (blok) 
v nějakém režimu „zjednosměrnit“, aby alespoň 
někde bylo možné parkovat „legálně“ - (se 
souhlasem majitelů jednotlivých objektů). Prověřit 
možnost odkupu pozemku Bývalého FKK za ulicí 
pod Skalkou pro vybudování parkoviště. Prověřit 
možnost vybudování garáží (parkovacího stání) na 
ul. 1. května 

 

 

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 
 

1/22/2022 -  

 

Bod 7 Závěr 

Předseda pozval členy na další jednání dne 11.1. 2022 v 18,00 hod. 

Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se s přítomnými. 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Dostal                                                           Dne: 8. 12. 2021 

 

Obdrží kancelář primátora 


