
Zápis č. 4.  
z jednání osadního výboru místní části Předmostí- Přerov II.   

 
 
Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti  Ov v Předmostí v úterý 14.6.2011 v 17:30 hod.  
Přítomni dle prezenční listiny, Lada Crhová omluvena, jednání se částečně zúčastnili zástupci  
OV Čekyně – Ing. Střelec a OV Popovice – pan Horký při projednávání návrhu cyklostezky  
Přerov – Čekyně.  
Jednání zahájil a řídil Ing.Jiří Draška.  
 
Součástí jednání bylo společné posuzování návrhu vybudování cyklostezky Čekyně – Přerov.  
Z tohoto jednání je pořízen samostatný záznam, který je přílohou tohoto zápisu.  
 
1./Kontrola úkolů z minulého jednání. 
 - Dopravní značka Tyršova – dne 31.5.2011 jsme obdrželi oznámení Odboru dopravy MMPr   
 o tom, že značka bude zrušena.  
 - Zápis do kroniky města za 2010 – bude zaslán požadavek na zapsání informace o dokončení  
 7.etapy regenerace.  
 - Exkurze do prostoru rybníků – dohodnut termín 21.6.2011 – Zd.Perutka dohodne  
 s p. Majerem.   
2./Došlá pošta.  
  Od minulého jednání OV obdržel následující materiály.  
a./K vyvěšení ve vývěsce.  
 - Informaci TSmP o úpravách termínů a časů svozů komunálního odpadu, které začnou platit  
 od 4.7.2011.   
 - Upozornění na termín zaplacení poplatků za komunální odpad.  
Materiály byly vyvěšeny.  
b./K projednání.  
 - Mailovou korespondenci Ing.Přikryla ( karasova ul. ) s nám Ing.Kulíškem k připravovaným  
 přeložkám kabelů v ul. Tyršově ....  K tomu vysvětlil přítomný Bc. Václav Zatloukal, že  
 se podařilo zkoordinovat s ČEZem společnou pokládku kadelů a tím umožnit rekonstrukci  
 VO.  
3./Diskuse.  
 - Tak jak je uvedeno v úvodu zápisu proběhlo samostatné jednání k návrhu cyklostezky.  
 - Do konce června bude zahájena rekonstrukce cyklostezky v podjezdu.   
 - Postupně zahajují provoz jednotlivé provozovny v nově otevřeném Leon centru.  
 - Bc.Zatloukal informoval OV o rezignaci náměstkyně Ing.Havlíčkové na funkce ve  
 vedení města ze zdravotních důvodů.  
 - V památníku lovců mamutů začíná odpadávat svislý profil – Ing.Draška upozorní  
 archeology.  
 - Ing. Draška informoval o výsledcích výběrového řízení na zhotovitele 8.etapy regenerace.  
 Jedná se o cyklostezku Hranická a parkoviště Dr. Milady Horákové – obě akce vyhrála  
 společnost DEMSTAV Group z Hranic.   
 - Dále bylo diskutováno o připravované reorganizaci magistrátu, která začne platit  
 od 1.7.2011.  
- Záležitosti Předmostí.  
 
S ohledem na prázdniny se příští řádné jednání uskuteční v září, v srpnu bude operativně  
svoláno jednání k požadavkům na rozpočet 2012.  
Zapsal : Ing.Jiří Draška 



Záznam  
z jednání týkajícího se vedení cyklostezky Přerov – Vinary   

 
Jednání se uskutečnilo v rámci řádného zasedání osadního výboru Předmostí v úterý  
14.6.2011 v zasedací místnosti OV Předmostí.  
Přítomni: členové OV Předmostí  
                Ing.Střelec  OV Čekyně  
                pan Horký OV Popovice  
                Bc. Zatloukal  radní MMPr  
                Jan Juttner předseda investiční a rozvojové komise 
                Kopl   MP Přerov  
                ( prezenční listina je součástí zápisu z jednání OV )  
 
Smyslem jednání bylo připomínkování Studie  „ Vedení cyklotrasy Přerov – Čekyně „ 
zpracované Printesem atelier Přerov v 08/2010.  
 
Studie vznikla na základě požadavků obyvatel MČ Čekyně na zajištění bezpečného spojení 
pro cyklisty do Přerova a zpět.  
V rámci studie jsou navrženy dvě varianty vedení trasy.  
Varianta 1.  
Cyklostezka začíná v horní části ul. Hranické za posledním panelovým domem, kde navazuje 
na již dříve vybudovanou cyklostezku ( realizovaná v rámci programu regenerace ) a 
pokračuje po levé straně ul. Hranické ( ve směru výjezdu z města ) přes prostor „ budoucího 
parkoviště Mamutova „ podél rodinných domů , podél areálu SSOK. Dále trasa pokračuje po 
levé straně podél silniceII/ 436 až pod Čekyňský kopec, kde cca 190 m za sjezdem k areálu 
Rokle před zatáčkou do leva přechází na druhou stranu komunikace, prochází bývalým 
lomen, kolem mamutíka Toma a cca 100 m před vrcholem silnicea křižovatkou cest přechází  
zpět na levou stranu. 
Kolem regulační stanice plynu pokračuje Zámeckou ulicí až ke křižovatce s ulicí Borošín, na 
kterou navazuje ( ul. Borošín byla v minulosti rekonstruovaná a pně vyhovuje pro vedení 
cyklotrasy ).  
 
Varianta 2.   
Trasa je až po areál SSOK shodná s var. 1. Na konci areálu zatáčí do leva , podél oplocení 
areálu a následně zahrad vede k ul. Žernava.Dále pokračuje po stáv. Ul. Žernava až 
k odbočení příjezdové cesty k depu Rokle, po které pokračuje k první odbočce vlevo ( u 
křížku ).Stoupá stávající polní cestou podél zahrad až k 3kolnímu amfiteátru. Kolem něj  
po stávajících polních cestách obchází areál Školního kopce, kolem trati Rokle do prostor  
regulační stanice plynu, kde se napojuje na trasu viz. varianta 1, po které pokračuje dál   
 
V další části jednání proběhla volná diskuse k navrženým variantám s následujícím závěrem.  
 
1.Varianta 1. – zajiš´tuje nejkratší spojení  Čekyně – město a naopak pro běžnou dopravu 
obyvatel do a z práce apod. Vzhledem k tomu, že většina rekreačních cykloturistů pokračuje  
dál ( směr Veselíčko, Tršice a pod. ) je pro ně vhodnější jako co nejkratší nástupová trasa. 
Tato varianta je o cca 600 m kratší než var.2.  
Rovněž zpracovatel studie ji navrhuje jako vhodnější řešení.  
Také většina přítomných se přiklání k tomuto návrhu, ale s níže uvedenými připomínkami  
z pohledu dvojího křížení komunikace. 



Nevýhody- trasa je vedena ( v k.ú. Předmostí ) většinou po pozemcích, které nejsou ve 
vlastnictví města. Jako velmi nevhodné řešení ( až nebezpečné ) se všem přítomným jeví  
dvojí křížení  silnice II/ 436. První křížení je pod nepřehlednou zatáčkou a druhé cca 100 m 
od stávajícího přirozeného křížení cest.  
2.Varianta 2.- dá se o ní říct, že je rekreační, je delší. Vede klidnějším prostředím. Z hlediska  
rychlého spojení Čekyně – město není vhodná. Mohla by být hojně využívána při návratu  
z delších cyklotůr jako dojížděcí  - odpočinková. 
Byla diskutována vhodnost přivedení většího počtu návštěvníků do prostoru Školního kopce. 
Rovněž její vedení podél zahrad se psy není pro projíždějící příjemné. 
Velkou výhodou je, že je téměř celá vedena ( v k.ú. Předmostí ) po pozemcích v majetku 
města.    
 
Závěrem bylo konstatováno, že na podzim osadní výbory svolají ještě jedno společné jednání 
i za účasti zpracovatele studie a na něm bude formulováno konečné stanovisko. 
Vzhledem na předpokládanou finanční náročnost ( dle studie téměř 35 mil. Kč ) a obecně 
nedostatek  finančních prostředků přítomní doporučují upravit alespoň ul. Zámeckou 
v Čekyni , která je ve velmi špatném stavu a pro cyklisty i nebezpečná.  
 
Zapsal. Ing. Jiří Draška 
 
 
  


