ZÁPIS

z besedy s občany k analytické části Programu regenerace panelového sídliště Předmostí 
ze dne 20.8.2003

Ing. František Zlámal jako tajemník Občanské poradní komise (OPK) pro Program regenerace panelového sídliště (PRPS) Předmostí a zároveň zaměstnanec Městského úřadu přivítal občany na veřejném projednávání a seznámil je s Programem regenerace, který bude zpracován dle Nařízení vlády 494/2000 Sb, na základě kterého lze žádat o dotace. Informoval je o smyslu Programu a možnosti aktivního zapojení obyvatel do problematiky. Prvním stupněm Programu byl dotazník, jehož výsledky jsou již známé a obyvatelé se s nimi mohli během diskuse seznámit na nástěnce. Z celkového počtu dotazníků bylo odevzdáno 257, což představuje 18 % z počtu bytů v sídlišti. V polovině srpna byla zpracována analytická část, která zjišťuje stávající stav v území, funkční využití, technický stav, majetkoprávní vztahy. Součástí je problémový výkres, který stanovuje hlavní střety, závady a problémy v území. 
Ing. Slováčková upozornila obyvatele, že Program regenerace panelového sídliště je dlouhodobou záležitostí. Je nutné navrhnout etapovitost realizace. Lidé by měli proto vznést své návrhy a požadavky, co je pro ně priorita a co by se mělo řešit jako první.

Ing. Draška, předseda komise, seznámil obyvatele s Občanskou poradní komisí a seznámil je se všemi jejími členy a dále představil kolektiv zpracovatelů projektu.

První dotaz byl, zda je v komisi i někdo z obyvatel ulice Dr. M. Horákové. Předseda odpověděl, že komise vznikla na základě výsledků z dotazníku. Každý se mohl zapojit a bohužel ze zmiňované ulice se nikdo k aktivní účasti nepřihlásil. Ing. Zlámal dále upozornil, že se zasedání komise můžou účastnit i její nečlenové. Je možné se informovat na Městském úřadě nebo u předsedy komise o datu jejího zasedání.

Další občan poukázal na závažné všeobecné problémy v sídlišti a na neřešení těchto problémů v minulosti, již 6 let je zde tristní situace. 

Dotaz občana: Jak se bude řešit podjezd?
Odpovídal Ing. Zlámal, který vysvětlil, že jde o složitý problém s vysokými investicemi. Dopravní situaci by mělo částečně vylepšit mimoúrovňové křížení, které je však v delším časovém horizontu. Ing. Slováčková také vývoj stavby dálnice, který je posunut zatím na rok 2007.
Ing. arch. Zemanová představila analytickou část PRPS, která byla zpracována na základě podrobného průzkumu území a dotazníkového šetření. Program regenerace se týká úprav veřejného prostranství. V rámci tohoto projektu bude zpracována i idea na nový vzhled objektů, který však nespadá pod tento dotační titul. Dále zpracovatelé podrobně seznámili obyvatele s problémovým výkresem dle jednotlivých bodů.
Projektové práce začínají analytickou částí, která je již zpracována. K analytické části budou vysloveny připomínky, které budou sloužit jako podklad pro zadání návrhu. Po projednání návrhu a zapracování všech připomínek k němu bude hotova kompletní dokumentace Programu regenerace, na jejímž základě lze žádat o dotace. 
Ing. Zlámal se přítomným omluvil za nevhodný termín pro diskusi v období prázdnin. Vysvětlil však, že je nutné zpracovat projekt do listopadu letošního roku, kdy se bude mimo jiné schvalovat rozpočet města Přerova na příští rok. Město by mělo začít s realizací i bez dotace.

Předseda okresní organizace Strany zelených p. Křístek poukázal na velký hluk způsobovaný provozem železnice, která je v bezprostřední blízkosti zástavby a navrhuje protihlukové zábrany. Ing. Slováčková seznámila občany s problematikou koridoru a jeho ukončení před městem Přerovem. Je zadána protihluková studie, na jejímž základě by měly být vybudovány protihlukové zábrany. Je nutné vyvolat jednání s ČD.

Dotaz občana : Jaký je záměr s objektem výškového panelového domu v ulici Pod Skalkou č. 15? Arch. Zemanová odpověděla, že zbourání není možné. Dům je plně obydlen. V zahraničí jsou realizace buď úplného odstranění nebo snížení výšky panelového domu. V našich podmínkách je to však zatím nereálné.

Další občan vznesl dotaz na řešení lokality kolem bazénu, sportoviště a bývalé cihelny. Navrhuje zde vytvořit sportoviště určené mimo jiné i pro dospělé.
Ing. Slováčková seznámila občany s problematikou pozemků bývalé cihelny a sportoviště, které nejsou v majetku města nýbrž v majetku pivovaru. Pivovar hodlá pozemky opustit. 
Dále bylo ze strany občanů upozorněno na zanedbání péče o pozemek ze strany pivovaru. Nekosí trávu a pozemky slouží jako smetiště. Ing. Slováčková doporučuje občanům se obrátit v této problematice na Stavební úřad, který by měl zřídit nápravu. Paní Doupalová, která je zároveň referentkou Městského úřadu na oddělení majetku města, radí občanům obrátit se na Městský úřad a na starostu.

Předseda komise požádal přítomné, aby směřovali své dotazy především na architekty.

Další dotaz se týkal úprav dětských hřišť a jejich umístění. Arch. Zemanová seznámila přítomné se svým návrhem na řešení. Umístit vhodněji méně, ale o to kvalitnějších hřišť. Vybudovat hřiště pro dospívající mládež v místech za ulicí Dr. M. Horákové (v oblouku ulice U pošty. Otevřít pozemek MŠ Pod Skalkou pro veřejnost a zřídit sportovní plochy v okolí bazénu. 
Někteří lidé však poukazují na velký hluk z bazénu a jsou proti jeho obnovení. Tuto záležitost musí vyřešit provozní řád bazénu.

Dotaz na řešení parkování Pod Skalkou č. 28?
Arch. Zemanová z důvodu velké hustoty zástavby navrhuje parkovací dům v lokalitě č. 40

Ing. Slováčková navrhuje stanovit hlavní priority pro budoucí realizaci.
Z diskuse vyplynuly tyto následující hlavní priority dle pořadí:
1.	protihluková stěna a protihluková opatření proti hluku vznikajícího z provozu železnice
2.	Parkování. Vylepšit stávající parkovací místa a navrhnout umístění parkovacích domů, hromadných garáží. S tím spojené další problémy s dopravou. Návrh na omezení rychlosti na ulici Hranická. Zbudování retardérů. Bezpečné přecházení přes ulici. Kontrola dopravní policií.
3.	Hřiště pro děti a mládež. Otevřít pozemek MŠ Pod skalkou. Situovat hřiště pro dospívající mládež. Požadavek vytvořit bicrossovou dráhu na severu řešeného území(obdobně jako u Laguny).
4.	Zřídit detašované pracoviště policie, Městské policie.
5.	Cyklistická stezka
6.	Jízdní řády MHD. Častější spoje. Návaznost na spoje ČD.
7.	Navrhnout místo pro kulturní akce městské části Předmostí. Například pro situování dočasného letního kina bratří Čadíků.


Obyvatelé doporučují jako alternativu místa pro centrum, náměstí a setkávání občanů lokalitu č. 24 při ulici Prostějovská.

V 20:30 předseda OPK pro PRPS ukončuje veřejné projednávání. Všechny náměty a připomínky budou sloužit k upřesnění zadání PRPS a budou předány zpracovatelům projektu pro zapracování.


Dnešní besedy se zúčastnilo asi 60 občanů sídliště v Předmostí.

































Zapsala: Ing. arch. Koryčanová

