
Zápis z č.12 jednání Místního výboru místní části Předmostí

ze dne 12.4.2016

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí
Přítomni: Ing.Jiří Draška, Bc.Bronislava Mahslonová, Lada Crhová, Svatava 

Doupalová,Petra Trlidová, Ing.Tomáš Dostál, František Bureš

Omluveni :
Pavel košutek nám. primátora, René Kopl strážník MP

Hosté: Ing.Bocák, Zadina ( SŽDC ), Vávra ( MCO ), Cápal ( Ecological 
consulting. A.s. ) 
Ross, Schwanzera, Novotný Jar. , Novotný Aleš, Plch, Perutka, Pelíšek, 
MUDr. Mathonova, Odstrčil, Hluzinova, Tyksová, Pospíšilík – členové 
VMČ Popovice, obyvatelé Předmostí, Popovic a Lýsek
Švestková, Janáček, Zapletálek, Školoudík, Dvořák, Sojka – obyvatelé 
Prostějovské ulice

Program jednání:

1. Kontrola úkolů z minulého jednání
2. Informace o protihlukových opatřeních v rámci „ Rekonstrukce 

žst.Přerov, 2.stavba “
3. Situace kolem areálu FKK na Prostějovské ulici
4. Různé.
6. Úkoly pro členy osadního výboru
7. Žádosti a podněty směrované k MMPr

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
9. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Dnešní jednání se skládalo ze tří částí viz body 2,3 a 1 a 4.

Ad 1. Vzhledem k tomu, že minulé jednání VMČ se konalo 15.3.2016 a vyjádření je do 30 dní 
          od obdržení zápisu příslušnými odbory bude informace až na příštím jednání.  

Ad 2. Informace o protihlukových opatřeních v rámci „ Rekonstrukce žst.Přerov, 2.stavba “. 
         Na základě vstřícné nabídky SŽDC z 26.1.2016 o připravenosti ze strany SŽDC hledat 
         v rámci výše uvedené akce taková řešení, která budou mít co nejmenší dopad na ŽP 
         dotčených obyvatel, v našem případě negativní účinky hluku bylo z iniciativy náměstka 
         primátora Pavla Košutka  zajištěno toto jednání.  

         Přítomní zástupci SŽDC, projektanta a zpracovatele hlukové studie informovali 
         přítomné o současném stavu příprav. 
         V současné době se zpracovává úprava dokumentace pro územní řízení, cca do 2-3 
         měsíců bude podaná žádost o změnu ÚR. Jsou zajišťována vyjádření dotčených 
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         orgánů a organizací.  Mimo jiné je podaná žádost na KHS Olomouc. 

       Z provedené hlukové studie vychází, že v referenčních bodech vypočtená hluková 
       zátěž vyhovuje stanoveným limitům a tudíž není nutné v rámci rekonstrukce realizovat 
       nějaká protihluková opatření ( např. protihluková stěna ).  
       Bylo vysvětleno, že v rámci rekonstrukce bude nahrazen stávající ocelový most před   
       Lýskaminovým ( tichým  - obdobná konstrukce jako nedávno rekonstruovaný most přes 
       Bečvu,dále bude použito odprožené uložení, „ tišší “ koleje apod. 
       Zpracovatel hlukové studie vysvětlil metodiku výpočtu. 
       Stávající platné limity   den 70 dB, noc 65 dB. Stávající stav 65 dB. Nejnepříznivější 
       hodnoty v referenčním bodě  58 – 62 dB ( u panelového domu roste od přízemí 
       po poslední patro ) – takže z pohledu výpočtu limity nejsou překročeny. Rovněž vysvětlil
       rozsah vstupních podkladů, které jsou do výpočtu zahrnuty ( četnost dopravy – 90% 
       tvoří nákladní doprava, stáří souprav, ve výpočtu je zohledněna stará hluková zátěž –
       díky tomu jsou limity oproti novému stavu měkčí ).
       Další informace 1 km  3,5 m vysoké protihlukové stěny stojí cca 35 mil. Kč, případný pás 
       zeleně pro snížení hluku má význam od šířky 20 m ( snížení řádově o decibely ). 

       V následné diskusi byly ze strany občanů dotazy na to jak a kdy byly měřeny vstupní 
       údaje stávajícího stavu, zda bylo přihlíženo ke stáří zejména lokomotiv nákladních vlaků, 
       které jsou podstatně starší a tím hlučnější. Bylo poukazováno, že zohlednění staré 
       hlukové zátěže je zavádějící a výsledný výstup posouzení neodpovídá realitě. 
       Vzhledem k tomu, že z druhé strany Předmostí a Popovic se buduje dálnice byl 
       dotaz, zda při posouzení bylo přihlédnuto k „ spolupůsobení “  obou zdrojů hluku 
       ( dálnice bude opatřena protihlukovou stěnou ) – stavby se posuzují samostatně. 
       Závěr z jednání – Na základě výsledku posouzení není nutné ze strany investora 
       realizovat  protihluková opatření . Jediná možnost je aby Statutární město Přerov 
       jako účastník územního řízení prostřednictvím příslušných odborů uplatnil svoji 
       rol v oblasti ochrany obyvatel před negativními účinky dopravy. 
      Viz bod 7. Zápisu  bod 1/4/2016. 

        Zástupci SŽDC rovněž informovali přítomné ( na základě dotazu ) o tom, že se 
        neuvažuje s realizací vlakové zastávky Předmostí, s realizací cyklopodjezdu se 
        uvažuje.   

Ad 3. Situace kolem areálu FKK na prostějovské ulici. 
- 39.3.2016 proběhlo mimořádné jednání VMČ Předmostí za účasti obyvatel 

Prostějovské ulice a vlastníků areálu  - viz samostatný zápis 
- Situace ve vlastním areálu se zlepšila, od minulého týdne zde těžká technika 

neparkuje. 
- Přes to, obyvatelé Prostějovské ul. mají nadále obavy ze zhoršení stavu, zejména 

s ohledem na budoucí aktivity FKK v tomto areálu. 
- Paní Švestková upozornila na nebezpečí snížení kvality a pohody bydlení 

v souvislosti se zažádanou změnou využití území dle územního plánu, která je 
v současnosti pozastavena ( byla stažena z programu březnového jednání 
zastupitelstva ). 

- Ing.Draška seznámil přítomné s informacemi, které v této souvislosti zjistil na 
Odboru koncepce a strategického plánu Oddělení územního plánování. 
Paní Švestková vyslovila pochybnost o nestrannosti Ing.Draška ve vazbě na FKK. 
Ing.Draška se proti tomuto nařčení důrazně ohradil. Ing.Dostál jej v diskusi podpořil. 

- Rada města 7.4.2016 úpravu vjezdu  do areálu FKK na parcelách 520/1 a 528/7 
v k.ú. Předmostí.
Ing.Draška dohodne s žadatelem úpravy konkrétní provedení, tak aby byl 
minimalizován negativní vliv na dům Prostějovská č.p. 36.

- Nadále trvá negativní stanovisko VMČ ( znovu podpořené občany ) k žádosti FKK 
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na posunutí značky zákaz stání v oblouku ul. Prostějovská. 
- Příští KD Dostavby D 1 se uskuteční 21.4.2016. Případná účast bude dohodnuta 

dodatečně.   
- Ing.Dostál vyzval obyvatele Prostějovské ulice, aby využili možnosti a prezentovali 

své obavy,požadavky, připomínky na jednání zastupitelstva.

Ad 4.Různé. 

- Žádost Odboru majetku k zrušení herních prvků ( kolotoče, průlezky, skluzavka ) 
Na dětských hřištích Hranická 19 a 27 z důvodů, že nevyhovují současných 
požadavkům na bezpečné užívání. VMČ souhlasí s odstraněním hracích prvků a 
pověřuje Ing.Drašku, aby v tomto smyslu odpověděl. 

- Ing.Draška a René Kopl informovali přítomné o vandalském pomalování chodníku 
od Info centra po dům Pod skalkou 17 v noci ze čtvrtka na pátek minulý týden. 
Na základě záznamu z bezpečnostní kamery se podařilo identifikovat pachatele –
řešÍ PČR. TSMPř ještě v pátek ( zásluhou Svatavy Dupalové ) zajistily základní 
odstranění postřiku. 
V návaznosti na odlehlost této lokality ( zejména v létě, kdy jsou olistěny stromy ) 
doporučuje VMČ obnovit stanoviště bezpečnostní kamery proti Památníku lovců 
mamutů, kde v minulosti byla umístěna. Viz bod 7. Bod 3/4/2016

- Strážník MP René Kopl informoval VMČ o opakujícím se porušování dopravních 
předpisů parkováním osobních vozidel na chodníku a přístupové ploše u 
trafostanice na ul. U pošty. VMČ požaduje prověřit možnost doplnění vodorovného 
dopravního značení – žlutá plná čára. 

- Ing.Draška informoval členy VMČ o návrhu řešení úpravy vstupního prostoru na 
hřbitov ( mělo by být součástí 12. Etapy regenerace – realizace snad v 2017 ). 
Dále přítomné informoval o návrhu řešení zastávky MHD na Sportovní ulici.

- Ing.Dostál upozornil na to, že po provedené rekonstrukci Tylovy ulice, kdy je na 
jedné straně ulice povoleno podélné stání sběrová vozidla TSMPř s ohledem na 
šířku vozovky při vyhýbání se parkujícím vozidlům najíždějí na obrubníky, které jsou 
již poškozeny. VMČ navrhuje prověřit možnost částečného parkování vozidel na 
chodníku, případně provedení jiné úpravy parkování ( stanovení časového režimu 
s ohledem na průjezd vozidel TSMPř ) v této ulici.  Viz bod 7. Bod 4/4/2016 

- Ing.Draška informoval o jednání s ředitelem MP Omarem Teriaki o působení APK 
v Předmostí v roce 2016. S mentorem MP bude dohodnut konkrétní režim. 

- Dále bylo diskutováno o obecných záležitostech Předmostí a města.

Příští jednání VMČ se uskuteční 10.5.2016 v 17:30.

Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 
Z:
T: 
Z:
T: 

Z: 
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T: 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 
V uvedeném termínu 
(do 30 dnů po 
obdržení zápisu) se 
vyjádří: 

1/4/2016 VMČ Předmostí a Popovice požadují, aby 
St.M.Př. prostřednictvím příslušných odborů 
přijalo taková opatření, aby bylo vyloučeno, že 
po realizaci stavby dojde ke zhoršení ŽP 
zejména z hlediska zvýšené hlukové zátěže. 
Např. zajištění nezávislého hlukového 
posouzení v podstatně větším rozsahu než jak 
bylo prezentováno,  obrátit se na KHS aby 
ve svém rozhodnutí/ stanovisku, které k této 
stavbě bude vydávat zohlednila všechny 
skutečnosti a odpovědně posoudila všechna 
rizika.

Z: 
T: 

2/4/2016 S ohledem na to, že v současnosti a 
v nejbližší budoucnosti se v těsné blízkosti MČ 
Předmostí, Popovice  zahajují nebo budou 
zahájeny významné dopravní stavby ( 
dostavba D 1, MUK , Rekonstrukce žst.  
Přerov, 2. Stavba ) bylo by nanejvýš vhodné 
do prázdnin zorganizovat setkání s občany 
dotčených MČ, na které by byli informování o 
současném stavu, o dočasných negativních 
dopadech a omezení po dobu realizace těchto 
staveb.

Z:
T: 

3/4/2016 V souvislosti s vandalským poškozováním 
odecního majetku a s ohledem na odlehlost 
lokality doporučuje VMČ prověřit možnost 
instalace bezpečnostní kamery  v prostoru 
památníku lovců mamutů, kde kamery již byla.

Z: 
T: 

4/4/2016 V Tylově ulici upravit režim parkování tak, aby 
nedocházelo k poškozování v loňském roce 
realizovaných obrubníků při průjezdu vozidel 
TSMPř.
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Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím Výboru pro místní části 
(předseda R. Pospíšilík)

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku

Z: 
T: 

Z: 
T: 

Zapsal :    Ing.Jiří Draška                                                                   Dne: 12.4..2016  

Podpis

Přílohy


