ZÁPIS

z besedy s občany k Programu regenerace panelového sídliště Předmostí 
ze dne 5.11.2003

	Besedu s občany zahájila Ing. Slováčková, která přítomné seznámila s Programem regenerace ,který řeší problémy sídliště a návrhy na zlepšení prostorů kolem domů.Představila Občansko poradní komisi pro regeneraci panelového sídliště Předmostí,jejího předsedu, zpracovatele projektu a zástupce  Městského úřadu, odboru rozvoje.
	Ing.Draška doplnil, že Komise se skládá z dobrovolníků z různých částí sídliště Předmostí. Tato komise se setkává na pravidelných zasedání a snaží se o řešení problémů sídliště.

	Arch. Zemanová představila po jednotlivých tématech koncept řešení regenerace.
Jedná se o přehuštěné sídliště s osmipodlažními domy. Všechny prostory jsou neurčité nevymezené. Jsou zde hluchá místa, nevyužitá místa , zanedbaná.Sídliště nefunguje.Úpravy regenerace nevyřeší vše. Domy zůstanou stát. Lze nastolit řád v sídlišti.Dotace se vztahují pouze na veřejné plochy, nikoliv na objekty. Regenerace však navrhuje i prostorové uspořádání.
Koncept řešení byl zpracován mimo jiné i na základě dotazníkového šetření. Na jejím základě vznikla i Občansko poradní komise.

1. Vstup do sídliště
Upozornění na významnou historii osídlení použitím poutače – mamuta. Z prostorových důvodů doplnit prostor o polyfunkční dům, který by jasně vymezil prostranství centra.
2.Vymezení centra sídliště.
Chybí zde náměstí, centrum pro pěší. Pro tento prostor se nabízí lokalita u nákupního centra. Zde budou úpravy reprezentativního charakteru. Je zde naznačena pěší stezka, která provází návštěvníka po zajímavostech sídliště-kostel, památný kámen, terénní prezentace, kulturní památka “Hradisko”,expozice muzea lovců mamutů.
3.Prostory obytných domů
Polosoukromé prostory. Uvnitř klidové zóny s hřišti pro děti. Dětská hřiště však upravit, zmenšit jejich počet , navrhnout tak, aby vyhovovaly hygienickým podmínkám.Z 22 původních hřišť je navrženo cca 8. Prostory pro děti by byly chráněny proti vstupu psům.
Dále jsou vymezena tři větší hřiště pro odrostlejší děti. Veřejná velká hřiště jsou umístěna v severní části, sportovního klubu.
4.Dopravní prostory
Z ankety vyplynulo málo parkovacích míst.Je potřeba cca1300 parkovacích a odstavných míst. Ulice Pod skalkou-návrh na rozšíření vozovky, pojízdný chodník. Organizované kolmé stání vozidel.Uslepené parkoviště Pod skalkou je zrušeno a je navrženo propojení na ulici Prostějovskou. Obdobné propojení je i na ulici M. Horákové s tím, že zde jde o propojení pojízdným chodníkem pro možné vjetí zásahového vozidla.
Uslepený úsek ulice Tyršovy je propojen na ulici Teličkou.Dojde k zabránění popojíždění aut a vracení se jedním směrem.Vylepší se obsluha  centra.
Úpravami vznikne na povrchu a i v objektech garáží cca 1023 stání celkem.
Prostory pro umístění patrových garáží. V severní části je navržen objekt hromadných garáží- pětipodlažní pro cca 500 os. automobilů.Realizace těchto garáží by umožnila uvolnit prostory pro realizaci ulice Pod skalkou. Další parkovací objekty jsou navržen na pozemcích stavebnin a na ulici M. Horákové, kde jde o parkování s využitím terénu.

5.Parky
V severní části je navržen velký parkový komplex.Protože chybí v sídlišti i sportoviště. Jsou v severní části navrženy i hrací plochy, cyklocross.
Prostor u mateřské školy Pod skalkou uvolnit pro park s dřevěnými přírodními prvky pro děti.
Využít zatravněné plochy u ulice Prostějovská. Park u kostela upravit a doplnit.

Regenerace panelového sídliště znamená i zlepšení vzhledu domů-zateplení a barevné ztvárnění.

Ing.Slováčková doplňuje , že v řešení je zahrnuta lokalita venkovního koupaliště a sportovního areálu.Zatím se jedná o pozemky , které nejsou ve vlastnictví města. Město však již zahájilo jednání s vlastníky a existují přísliby k prodeji.

Diskuse:
D:	Je reálné uskutečnění předložených návrhů?  Bude mít město dostatek financí?
	Hluk ze strany železnice je velký problém, existuje nějaké řešení?

Ing.Slováčková: Hluk od železnice je velký problém, podpořený tím, že koleje jsou vedeny v násypu. Tímto problémem by se měly zabývat ČD. Kontaktovali jsem Ing.Smejkala, který je zastupitelem města a tech. náměstkem ČD. Ten nás seznámil se zpracovanou studií na železniční uzel Přerov.Studie je rozdělena na dvě etapy.1.etapa řeší trať na Bohumín. Časový horizont pro realizaci 1.etapy, kam nepatří Dluhonská spojka,spadá na rok 2007. Zpracovaná hluková studie, kterou nechaly zpracovat ČD překročuje hlukové limity.Protihlukové stěny jsou drahé a není možné je realizovat v režii města. Snažíme se najít jinou alternativu. Jedna z nich je nastavět další patra na stávající garáže při Teličkově ulici, které by vytvořili clonu. SBD prověřuje technické řešení a zájem o garáže.Nyní jsme ve fázi objednání hlukové studie, abychom měli jasný argument pro ČD. Pomocí zastupitelů města chceme prosadit přesunutí Dluhonské spojky do 1.etapy realizace.

Starosta Valouch: Hluk od železnice je řešen již cca 8 let, kdy Ing. Bílek se snažil řešit tuto problematiku.Probíhalo měření v jednotlivých bytech. ČD přislíbili určitou část financí právě na protihlukové opatření v rámci řešení železničního koridoru. Realizace se stále odsouvá.Je třeba najít konkrétní argumenty.
V území je důležité stanovit priority,protože není možné řešit vše najednou. Jedním z hlavních problémů je vyřešit dopravu a parkování.Město již zahájilo jednání s firmou , která vlastní stavebniny o uvolnění pozemku. Firma chce opustit pozemky a přesunout své aktivity jinam. Plochy v severní části také nejsou v majetku města  a také se jedná o odkupu.
Je důležité požádat o podporu i u našich poslanců, senátorky Seidlové.

Ing.Slováčková: 1.etapa pro řešení problémů v sídlišti a získání dotací je zpracovat tento projekt a ekonomickou rozvahu.

D:	Hluk je nejen od železnice,ale také z kotelny, která je pronajímána pro drobné výrobny-zámečnictví.Bylo by dobré tyto hlučné provozy vymístit.
Ing.Slováčková: Tento objekt vlastní Teplo Přerov,a.s.O tomto objektu se uvažuje jako o parkovacím domě. Teplo Přerov zjišťovalo zájem o parkovací stání.Kotelna je zařazena mezi nevyužitelné objekty ,které by bylo možné bezúplatně převést do majetku města.Město by zde následně mohlo zrealizovat parkovací stání.

Zatloukal:	Osobně si stěžoval na stavebním úřadě. Ten projednával celou záležitost s nájemci.Je nutné vyvíjet tlak na realizaci garáží.

Starosta si podnět zaznamenal.
Ing.Zlámal již zjistil zájem. O parkování mělo zájem 53 zájemců. Na jedné úrovni může parkovat cca 40-45 aut.

D: Hluk od železnice je slyšet i na Hranické ulici.Nástavba garáží příliš nepomůže.Je navrženo příliš mnoho dětských hřišť. Děti vyrostou a hřiště nebudou využívána.
Arch. Zemanová: Zmenšujeme počet dětských hřišť z 22 na cca 8.
Ing.Slováčková: ČD poskytly zpracovanou hlukovou studii, která však nevyhovuje. Protože je zpracována pouze pro domy u trati a ve výšce 2-3m.Hlukovou studii ,kterou chceme nechat zpracovat by byla pro celé Předmostí

D: Výpadovka na Olomouc je také hlučná. Bylo by dobré v těchto místech vysadit více zeleně.
Ing. Slováčková: Je zde navržena alej stromů, hřiště odsunuto od provozu.Kdy dojde k výsadbě záleží na etapizaci regenerace.

D: Hluk od výpadovky na ulici M. Horákové je velmi silný. Družstevníci nechali zpracovat hlukovou studii na domech 4-6. Bylo zjištěno velké překročení hlukových limitů.To bylo v době, kdy ještě výpadovka nebyla tak zatížena jako dnes.Proč se neřeší i protihlukové stěny na silnici do Olomouce.Komise pro Předmostí existovala již dříve. Bohužel její fungování zaniklo.
Ing.Slováčková: Řešit se budou všechny problémy.Otázkou je s kterými začít.
Ing. Zlámal: Hluk se bude posuzovat komplexně v celém sídlišti. Již jsme oslovili odborníka, který řekl co vše by se mělo měřit a posuzovat.

D: Bydlím na ulici Hranické (roh Pod skalkou). Zde se nachází betonová plocha hřiště , kde se schází mládež, která ruší veřejný pořádek. Navrhujeme zde vybudovat parkoviště.
Ing. Slováčková: Hřiště bude zrušeno, bude zde parková úprava.

D: Plánuje se nadjezd přes železniční most. Součástí bude i hluková studie?
Starosta: Plánuje se mimoúrovňové křížení Předmostí. Protihlukové zábrany budou součástí stavby.

D: Bude město realizovat regeneraci Předmostí i bez dotací?
Starosta: Město určitě bude realizovat program regenerace.Některé problémy bude řešit i bez dotací. Zejména pak parkování, ozelenění, které je ve finančním dosahu města.V rozpočtu již letos byly vyčleněny finance pro výkup pozemků od stavebnin. 

Procházka: Kolik dá město z rozpočtu pro Předmostí? Otázka je směřována přímo pro starostu.Město prodalo veškerou občanskou vybavenost. V severní části byl sportovní areál, který byl také prodán soukromým osobám. 
Starosta: Město vybavenost neprodávalo. Pozemky nebyly ve vlastnictví města,ale cihelen. Kolik financí bude pro regeneraci není možné nyní říci.

D: Propojení M.Horákové a Pod skalkou s Prostějovskou. Budou to rušné ulice.
Ing.Slováčková:M. Horákové není průjezdná, pouze ve výjimečných případech-pojízdný chodník.
Ing.Zlámal: Pojízdný chodník bude kolem nevzhledné samoobsluhy doplněn zelení.
D: Propojením ulice Pod skalkou se ruší mnoho parkovacích míst. Co se propojením vyřeší.
Ing. Zlámal: Parkování se neruší , bude kolmé podél komunikace.
Ing.Slováčková: Provoz v zaslepené ulici je rušnější než v průjezdné. Zajetí a vyjetí v jednou směru.
Arch. Zemanová: Jde o řešení dopravní závady. Velké parkoviště uvnitř bloku a zaslepené. Odporuje to všem normám. Večer je parkoviště plné aut. Těžko přístupné pro hasiče a sanitku.Počet průjezdů se zmenší.
Občan: Pro zásah hasičů je dnešní situace kritická. Propojení ulic je nejideálnější řešení.

D: Dům služeb má kryty CO. Jak budou využity a koho jsou ve vlastnictví?
Ing.Slováčková: Kryty jsou funkční.
Starosta: Proběhlo výběrové řízení na objekty obč. vybavenosti. Ta je včetně krytů CO ve vlastnictví soukromé osoby.V mírových dobách je možné je kryty užívat pro své účely, v případě války musejí prostory uvolnit.
Občan-hasič: Kryty jsou evidovány u Hasičského záchranného sboru. Jsou prováděny kontroly, smlouvy jsou uzavřené. Kryty jsou funkční.

Ing.Slováčková:Dalším krokem v projektu je navržení ucelených etap, které by se měly následně realizovat. Paní architektka má k dispozici rozpočet města, z kterého se dá teoreticky odvodit kolik by město naší velikosti mohlo ročně do regenerace investovat. Z toho pak vycházejí celkové náklady na regeneraci. Na základě toho budou navrženy počty etap. Stát může poskytnout až 70% nákladů.Město však by mělo začít s regenerací i bez ohledu na výši dotace.
Starosta: Je dobré vytvořit program obdobný jako pro park Michalov, kde se stanoví pro každý rok určitá částka.Projekt regenerace se předloží ke schválení zastupitelstvu , kde by měla být stanovena každoroční částka a na kolik let.
Ing. Slováčková: Program pro obnovu parku Michalov příští rok končí. Je proto naděje, že částka na Michalov přejde pro regeneraci Předmostí.

D: Uvažuje projekt s cyklistickými stezkami a s legálním napojením na Přerov?
Ing.Slováčková: Podjezd je velký problém, který se vyřeší až mimoúrovňovým křížení.
Arch. Zemanová: Vstup do sídliště je komplikovaný. Hlavní cyklistické stezky jsou řešeny v Územním plánu. Ty jsme rozpracovali detailněji. Trasa vede od podjezdu směrem severním podél ulice Hranická s odbočkou na ulici Pod skalkou, kde bude stezka vedena společnou trasou s chodníkem.
Ing.Slováčková:Vést cyklistickou stezku pod železničním mostem ve stejné poloze jako pěší není možné. Chodník je příliš úzký a kvůli bezpečnosti je nutné zatím projít tento úsek pěšky.

D: Venčení psů-jak je řešeno?
Arch. Zemanová: Je možný dvojí způsob. Buď budou umístěny psí záchody, které ale nejsou příliš funkční , nebo prostory , kde chceme zamezit vstupu psům, budou oploceny, vymezeny se zákazem vstupu psům. 
Ing.Slováčková: V některých městech vybudovali psí parky. V Předmostí, které je tak stísněné, není možno park vybudovat.

D: Zprůjezdnění Teličkovy a Tyršovy ulice. Je hluk od železnice, bude hluk i od komunikace.
Arch. Zemanová: Jde o řešení dopravního problému.Budou zde parkovat a vjíždět jen obyvatelé přilehlých domů. Nevznikne tudíž rušná komunikace. Stávající hřiště je umístěno na severní straně , je celé ve stínu.Zatím je nakresleno pouze schéma, které bude detailněji řešeno až později.
Ing. Slováčková: Stávající komunikace se odsouvá od domů. U domu je navržen chodník, zelený pruh a pak teprve komunikace. Budou zde parkovat jen obyvatelé těchto domů.

Obyvatelka rodinného domu v blízkosti si stěžuje na blízkost dětských hřišť a zastínění panelovým domem.
Ing. Slováčková však oponuje, že hřiště bude zrušeno a posunuto. Stávající plochy budou upraveny jako klidová zóna.panelový dům zbourat nelze.

D: Jak bude vypadat centrum a polyfunkční dům?
Arch. Zemanová: Vysoká betonová stěna bude odstupňována. Centrum bude kultivovaná plocha kvalitně reprezentativně vybavena se zelení.V dotazníku bylo uvedeno, že v sídlišti chybí prodejní plochy. Ty budou rozšířeny o kultivovaný stánkový prodej. Vznikne náměstíčko s mobiliářem.

D: Co bude s koupalištěm?
Arch: Zemanová: Koupaliště bude zachováno.Jeho provozování je věc druhá. Oplocení sportoviště se odsouvá.
Ing. Slováčková:Zatím pozemky s koupalištěm nejsou v majetku města. Až budou v majetku města, tak se počítá s obnovou koupaliště.Někteří však už nyní koupaliště kvůli hluku nechtějí. V projektu regenerace však je koupaliště a okolní plochy zahrnuto.

D: Řeší projekt regenerace i sítě? Bude možné vysázet vůbec nějakou zeleň s ohledem na IT?
Ing. Slováčková: Jsou zpracované podklady od správců sítí. Sítě jsou v sídlišti vzorově uspořádané. Nebude tedy problém zde zeleň umístit.
Ing. Zlámal: Sítě jsou vedeny podél domů.Zde by vzrostlé stromy nebylo možné umístit,ale to ani není vhodné.

D: Dal by se vyřešit i prostor za železničním mostem?
Ing. Slováčková: Jedná se o pozemky ČD. Ty by měly zajišťovat údržbu.

Ing. Slováčková poděkovala přítomným za účast a ukončila dnešní besedu.

Dnešní besedy se účastnilo cca 65 obyvatel Předmostí.





















								Zapsala: Ing.arch.Koryčanová

