
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Vymezení problémů k ře�ení 
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A10. VYMEZENÍ PROBLEMŮ K ŘE�ENÍ 

 

 PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ PROBLÉMY sídli�tě Předmostí jsou vyjádřeny � 

zobrazeny � ve výkrese C5, v následujícím textu je stručně komentujeme: 

 

1 = VJEZD DO SÍDLI�TĚ není nijak symbolicky vyznačen � i kdy� existuje asi jen málo 

panelových sídli�ť s tradicí osídlení sahající a� do pravěku. Bylo by vhodné na to 

upozornit a příchozího hned u vjezdu informovat a navést k pozoruhodnostem sídli�tě. Je 

v�ak třeba respektovat skutečnost, �e vstupní kři�ovatka je v ÚPn vymezena jako součást 

�rezervy pro mimoúrovňové kří�ení silnic�. 

 

2 = CENTRUM SÍDLI�TĚ je soustředěno v prostoru bývalé vesnické návsi, sestává 

z několika objektů vybavenosti � kostel, fara, obchodní střediska. Chybí patřičné 

vybavení ploch tohoto �centra� � např. vět�í zpevněná plocha � prostranství, kvalitní 

dla�by, promy�lené výsadby zeleně, vybavení městským mobiliářem, kvalitní osvětlení 

ap. Bohu�el s odbytou urbanistickou � prostorovou � koncepcí centra se u� mnoho udělat 

nedá. 

 

3 = CELÁ �HLAVNÍ ULICE� je prostorově roztří�těná, také bez zřetelného urbanistického 

záměru. Sjednocení jejího charakteru mů�e podpořit snad jen vhodná výsadba zeleně, 

stromových alejí a vyře�ení problémů s dne�ním chaotickým parkováním, 

kontejnerovými stáními ... Úpravu vy�aduje i uliční mobiliář, nepěkné �tvrdé� opěrné zdi 

apod. 

 

4 = TAKÉ JI�NÍ �HRANICE� SÍDLI�TĚ, tvořená ulicí Teličkova a U Po�ty, by zaslou�ila 

jasné prostorové vymezení � např. výsadbou aleje. Ta by zároveň byla alespoň optickou 

clonou proti náspu �elezniční trati. 

 

5 = ARCHEOLOGICKÁ NALEZI�TĚ Skalka (i Hradisko) zatím nejsou přístupná veřejnosti 

ani patřičně označena. A� se tak stane, měl by být přístup k nim zřetelně označen a 

lokality by měly být vzájemně propojeny, přičem� výchozím bodem (po vstupu do 

sídli�tě) by měl být památník �Sondy do pravěku� u kři�ovatky v centru. 
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6-9 = ODSTAVNÁ I PARKOVACÍ STÁNÍ chybí předev�ím v těchto vyznačených 

lokalitách: snad nejvíc u ulice �Pod Skalkou�. Nutno ře�it i úpravou chodníků, vozovek, 

vodorovného značení � prostě najít místa pro nové odstavné plochy, případně �parkovací 

dům� (např. plocha č. 40). 

 

10-15 = STÁVAJÍCÍ VELKOPLO�NÁ PARKOVI�TĚ vět�inou nejsou vybavena stromy, 

vodorovným dopravním značením, kvalitními povrchy. 

 

16-18 = SLEPÉ ULICE znamenají nutnost manévrování a pojí�dění, co� znamená zvý�ené 

obtě�ování bydlících hlukem a zplodinami, nemluvě o �patné orientaci. Je třeba prověřit 

mo�nost propojení aspoň některých ulic (rozhodně ul. Tyr�ova, Dr. M. Horákové). 

 

19-26 = NEJASNÉ VYU�ITÍ �prázdných prostorů�; nemají �ádnou funkci, často hyzdí 

průhledy (které �utíkají� nikam). Je třeba najít vhodné vyu�ití. 

 

27-31 = STÍSNĚNÉ PROSTORY mezi převý�enými paneláky (v�echny osmipodla�ní) a  

oplocením soukromých zahrad nebo zařízení občanské vybavenosti. tě�ko ře�itelné bude 

č. 27 � tam nevadí jen plot, ale i budova prodejny na soukromém pozemku. 

 

23-35 = PROBLÉM ZANEDBANÝCH i prostě o�klivých budov, celých areálů. Degradují a 

hyzdí okolí. Některé jsou určené dle ÚPn k likvidaci (č. 33), přestavbě (č. 40), jiné bude 

třeba upravit (32a, 32b) � �pinavé a neupravené pasá�e s bariérami pro chodce, zídky, 

vstupy, zanedbané objekty a fasády, �patné zásobovací rampy směrem k BD, nákladní 

auta obtě�ují vstupy do BD � atd. V bývalé kotelně (č. 35) zůstal vysoký komín, který je 

právě v pohledu od hlavní ulice a památníku �Sondy do pravěku� v zákrytu s kostelem. 

Je třeba zvá�it jeho zbourání � funkční u� zde nikdy nebude. Vzhled kotelny bude třeba 

�vylep�it� v souvislosti s jejím novým vyu�itím (hromadné gará�e). 

 

36-44 = ZÁMĚRY NA ZMĚNY FUNKČNÍHO VYU�ITÍ ploch a pozemků dle 

zpracovaného ÚPnSÚ Přerov, studií, projektů atd.: 

 36 � v ÚPnSÚ určeno pro podnikatelské aktivity, drobnou výrobu a slu�by. Pro toto 

území sice vhodné vyu�ití, ale vzhledem k velkému nedostatku odstavných stání bude 

třeba zvá�it mo�nost výstavby parkovacích domů, hromadných gará�í. 
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 37 � v ÚPnSÚ Přerov určeno pro areálové zařízení občanské vybavenosti � domov 

důchodců. Záměr je pro tuto lokalitu vhodný � je třeba zvá�it potřebný rozsah ploch. 

 

 38 � v ÚPnSÚ je určeno pro účelová sportovní a tělovýchovná zařízení (označeno jako 

S1). Navrhované roz�íření by bylo vhodněj�í vyu�ít pro park � rekreační areál  (viz i 

následující pl. č. 39). Bude třeba uvolnit obytné území panelového domu (lokalita č. 30). 

Problematické bude obnovení koupali�tě, dnes ji� po několika letech, kdy není 

v provozu, značně zchátralého a v soukromých rukou. 

 

 39 � v ÚPnSÚ je západní část plochy vyznačena jako �izolační zelený pás�, zbytek je 

v hlavním výkrese územního plánu označen jako �sportovně-rekreační vyu�ití plochy�. 

Doporučujeme zařadit k obvodovému parku. 

 Vzhledem k absolutnímu nedostatku sportovně-rekreačních a parkových ploch v sídli�ti 

Předmostí � ale i sousedních Popovicích � doporučujeme zvá�it i nutný rozsah okolních 

navrhovaných ploch občanského vybavení (OB) i bydlení (B2) � viz následující lokalita 

č. 40. 

 

 40 � v ÚPnSÚ je určeno (po likvidaci dne�ní stavební firmy) pro nízkopodla�ní bytovou 

výstavbu do 4 podla�í. Tato plocha je území mezi rodinnými domky a osmipatrovými 

paneláky. Zvlá�tě v této části sídli�tě předmostí v ulici �Pod Skalkou� je zástavba 

�nejhust�í�. 

 Doporučujeme část plochy 40 �přiřadit� k navrhovanému sportovně-rekreačnímu areálu � 

parku, zvá�it mo�nost umístit sem i chybějící odstavná stání � gará�e. 

 

 41 � záměr na vybudování historicko-archeologického památníku �Lovců mamutů� 

(dle zpracované studie). Velmi vtipně a jednodu�e zpracovaná dokumentace, doufejme, 

�e se dočká brzké realizace. 

 

 42 � záměr na vybudování dětských hři�ť v areálu M�, Z�. Doporučujeme vybudovat 

jako veřejná hři�tě (co� neznamená, �e nebudou oplocená � chráněná např. před psy) pro 

děti � takto se budou moci stát součástí projektu regenerace a bude mo�no na ně získat 

dotace. Pokud budou realizována a vyu�ívána jen pro potřebu M� a Z� � nebudou určena 

veřejnosti bez omezení � nebude mo�né tyto dotace získat. 

 4 

 V ka�dém případě bude nutno uvolnit alespoň oplocení východního okraje hři�tě (č. 28 

v problémovém výkrese). 

 

 43 � je zpracována dokumentace k územnímu řízení 15 parkovacích stání � bude 

převzata do projektu regenerace. 

 

 44 � námět na zřízení parkovi�tě vze�lý z dotazníkového �etření; bude dle mo�nosti 

pou�ito.  

 

45-47 = DŘÍVE UVA�OVANÉ � NEREALIZOVANÉ � OBJEKTY DLE PŮVODNÍ 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 

 45 � sběrna surovin, 46 � sekce osmipodla�ních paneláků, 47 � zřejmě objekt �nákupního 

střediska�. Realizací budov 45 a 46 by se dále zahustilo dnes u� beztak dost husté 

zastavění sídli�tě; vyu�ití místa pro občanskou vybavenost u ulice Prostějovské je třeba 

zvá�it. 

 

48 = SILNÝ ZDROJ HLUKU VNĚ SÍDLI�TĚ � FREKVENTOVANÁ �ELEZNIČNÍ 

TRAŤ.  

V této části sídli�tě tvoří �elezniční násep hranici ře�eného území. V rámci této 

urbanistické studie a projektu regenerace nelze kvalifikovaně rozhodnout, zda by alespoň 

části panelových domů sídli�tě Předmostí II, nepomohla protihluková stěna 

v bezprostřední blízkosti �elezniční trati. Proto�e v�ak v § 2, odst. C2 nařízení vlády  

č. 494/2000 Sb. je jmenováno vybudování protihlukových stěn a s tím související 

projektové práce mezi úpravami na ně� lze získat dotace, doporučujeme zvá�it  

(a prověřit) mo�nost zpracování dopravní studie, která by opatření na sní�ení hlukového 

zatí�ení panelových domů z provozu �eleznice posoudila nebo navrhla. Pasivně by bylo 

mo�no chránit obytné místnosti panelových domů trojitým zasklením ve fasádách 

obrácených k �elezniční trati. Snad bude mo�no ovlivnit �íření hluku i vhodně situovanou 

a prostorově formovanou výstavbou v �zóně P2�. Zdá se, �e problém hluku ze �eleznice 

je v sídli�ti Předmostí II záva�ný � je jmenován ve značné části vrácených dotazníků 

z provedeného �etření (viz kap. A7.). 
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Kromě problémů vyjádřených ve výkrese C5, které se často shodují se ZÁVĚRY 

DOTAZNÍKOVÉHO �ETŘENÍ (viz kap. 7., str. 15 a 30) se budeme v urbanistické studii a 

projektu regenerace zabývat také: 

- chovem a problémy s venčením psů (psí dvorky, vymezení ploch pro chov psů, speciální 

nádoby na psí exkrementy, ochrana dětských hři�ť a odpočinkových ploch oplocením a 

zákazem vstupu psů ...); 

- údajnou nedostatečnou kapacitou obchodní vybavenosti (vymezení vhodných ploch pro 

stánkový prodej nebo tr�i�tě). Bude třeba prověřit, zda je zájem ze strany prodejců o 

otevření dal�ích prodejen v sídli�ti; 

- rozmístěním kontejnerů na domovní odpad a úpravou těchto ploch; 

- doporučením pro úpravu vzhledu obytných domů; 

- vymezením veřejných a polosoukromých (obytných) prostorů obytného území panelových 

domů; 

- úpravou, dovybavením autobusových zastávek přístře�kem a lavičkou. 

 


