
vı Zápis ze 23. jednání Místního výboru casti Přerov II Předmostí 

ze dne 12. 4. 2022 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí, budova staré školy 
Přítomní: lng. Tomáš Dostal 

Bc. Petra Trlidová 
Svatava Doupalová 
Mgr. Miroslava Švástová 
Lada Crhová 

Program jednání:
g . Kontrola úkolů Z minulého jednání 
I\) 

. Požadavky na vyjádření VMČ 
.W Diskuse/různé 

:P Úkoly pro členy MV 
.U" Žádosti a podněty Směrované k MMPr 

FD Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 
." Závěr 

1 Stručný zápis Z průběhu jednání: 
Předseda přivítal členy VMČ na jednání. Konstatoval, že jednání bylo řádně a včas svoláno. 
Zastupitelé města Přerova a občané Předmostí byli informováni prostřednictvím vývěsky, resp. na 
stránkách města. 
Předseda dal hlasovat O programu, který byl schválen. 

Bod 2 Požadavky na vyjádření VMČ: 
2.1 - vyjádření ke studii stavby garáží, myčky, zpevněných plocha a dobíjecí stanice v části areálu 
bývalých stavebnin v Prostějovské ulici. VMČ souhlasí. 
2.2 - žádost Spolku Predmostenzis z.s. O \/ýpůjčku pozemků p.č. 382/55, p. č. 570/2, p. č. 570/1, p. č. 
564/2, p. č. 564/1 a p. č. 392/10 vše v k. ú. Předmostí. Jedná se o cesty v okolí pozemků v majetku 
společnosti CEMENT HRANICE (se kterou spolek uzavřel smluvní vztah za účelem jejich užívání). 
Na pozemcích v majetku města a pozemcích v majetku CEMENT HRANICE, má spolek záměr 
realizovat projekt Podpora biodiverzity Lom Žernavá, který navazuje na již realizovaný projekt 
Podpora biodiverzity Knejzlíkových sadů a části PP Popovický kopec. V případě pozemků v majetku 
města by se jednalo pouze O pravidelné Seče pozemků S cílem obnovení a zachování těchto cest. c 
2.3 - vyjádření k žádosti paní W., vlastníka staveb č.p. 422 (která je součástí pozemku p. č. St. 784), 
č.p. 421 (součást pozemku p. č. St. 785) a č.p. 420 (Součást pozemku p. č. St. 786), v k. ú. 
Předmostí. 
Paní žádá O odkoupení části parcely č. 30/1 ve vlastnictví města, viz příloha zákres A, B a C. 
Celková výměra odkupované části cca 351,5 m2. 
A - plocha bude sloužit jako předzahrádky přístupné Z obývacích pokojů bytů v 1. np 
B - plocha bude využita k rozšíření garáže v 1. np tak, aby bylo možné realizovat příčná stání ve 2 
řadách a tím dojde ke zvýšení kapacity garáže. Stání 

budou soukromá 
C - plocha bude sloužit pro příjezd do garáží v 1. np, do parkovací věže pro 10 automobilů a jako 
plocha pro umístění kontejnerů pro odpad a přístup k nim. 
VMČ souhlasí. 
2.4 - vyjádření kžádosti p. J. Z., pí. M. Z. a paní M. M., spoluvlastníků pozemku p. č. 634/5 v k. ú. 

Předmostí, O dořešení vztahu k tomuto pozemku, který je Součástí účelové komunikace ke Skládce 
TKO Zeravice.
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VMČ doporučuje řešit tento problém komplexné - odkup za jednotnou cenu (dle znaleckého 
posudku). Případně nájem nebo Věcné břemeno. 

Bod 3. Diskuselrůzné: 
3.1. - Diskuze nad body odpovědí MMPr 
3.2. - běžná a enda 

Bod 4 Úkoly pro členy místního výboru 
ıv Pořadılcíslo Zadání úkolu (požadavku) 

jednání MVlrok 
Zodpovědnos 
termín plnění 

1: 

1/26/2022 Vyvěšení do nástěnky: 
- doručené materiály vyvěšeny 

Z: Dostal 
T: vyveseno 

Bod 5 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
Pořadí/číslo Zadání úkolu (požadavku) 
jednání MV/rok 

Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/26/2022 - 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu (prostřednictvím Výboru pro místnı častı - 
předseda p. Střelec) 

MV/rok 

Pořadí/čísl Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost, 
O jednání termín plnění 

1/26/2022 ' - 

Bod 7 Závěr 
Předseda pozval členy na dalšíjednání dne 10. 5. 2022 v 18,00 hod. 
Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se S přítomnými. 
Zapsal: Ing. Tomáš Dostal Dne: 12. 4. 2022 

Obdrží kancelář primátora
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