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Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Výbor pro místní části - studie revitalizace rybníků v Předmostí 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. ukládá Radě města Přerova na základě usnesení Výboru pro místní části zajistit zpracování 

projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dle přiložené studie (var. V1), 

včetně připomínek z Komise životního prostředí, pro přípravu akce revitalizace rybníků v 

Předmostí, 

 

2. ukládá Radě města Přerova na základě usnesení Výboru pro místní části schválit rozpočtové 

opatření pro zpracování projektové dokumentace a realizaci projektové dokumentace dle 

bodu 1. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 24.4.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Místní výbor Předmostí 

Studie je svým obsahem a rozsahem velice dobře zpracovaná, po odborné stránce řeší problematiku 

komplexně. Výbor místní části Předmostí doporučuje v dalším postupu rozpracovat variantu č. 1 s 

přívodem vody.  

 

Komise životního prostředí 

Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova pokračovat v projektu revitalizace rybníků v 

Předmostí dle předložené dokumentace ve variantě č. 1 s přívodem vody se zvětšením vodní hladiny v 

jižní části s následujícími změnami: povalový chodník s naučnou stezkou vést po jižní části dotčeného 



území po hrázi odtokové rýhy s vyústěním na cestu Předmostí-Dluhonice a v dalším stupni projektové 

dokumentace řešit zlepšený přístup do zájmového území ze strany od Předmostí včetně cyklostezky. 

 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu 

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu se touto otázkou zabýval na svém zasedání 30. 1. 2017.  

Po projednání studie proveditelnosti revitalizace rybníků v Předmostí přijal výbor jednomyslně 

usnesení, kterým doporučuje zastupitelstvu uložit RM zajištění zpracování dokumentace pro územní 

řízení a stavební povolení dle studie proveditelnosti pro přípravu akce revitalizace rybníků v 

Předmostí a kterým doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření pro přípravu a realizaci. 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Výbor pro místní části se otázkou revitalizace rybníků v Předmostí (studie) zabýval na své 21. 

schůzi konané dne 19. ledna 2017. Na jednání předseda seznámil přítomné s problematikou - lokalita 

je to velmi složitá, ekologicky velmi cenná., je v samovolném vývoji a postupně se zanáší a vysychá. 

Cílem studie je zadržet vodu v krajině, stavebními úpravami a přívodem vody z Vinarského potoka 

dojde k obnově mokřadů a zadržení vody. V části od Jihu bude průmyslová zóna, od západu bude D1 

a od severovýchodu je sídliště. Lokalita by byla částečně otevřena i veřejnosti přístupnými chodníky. 

Materiál byl projednán i v Komisi životního prostředí. Lokalita by měla být tvořena z 40% vodou, po 

projednání v Komisi byl podán návrh o zvýšení na 60% vody. Rybáři poukazují na to, že zde musí být 

vhodná skladba ryb, které budou udržovat tůně. Nikdo není schopen přesně spočítat, kolik kubíků 

vody se zde zadržuje. Jediný údaj, který hovoří o množství odtékající vody mimo lokalitu, je údaj z 

přečerpávajících stanic a ten hovoří o cca 130.000m3. Ale část vody samovolně odtéká přírodními 

svody. Nádrže by měly zadržovat 35 tis. a mokřady 12 tis. kubíků vody. Zemní práce by měly probíhat 

v zimním období. Předpokládaná částka na realizaci ve variantě se zadržováním vody, odtékající v 

současné době do kanalizace, je ve studii uvedena ve výši 35 mil. Kč. Z programu ministerstva 

životního prostředí by se mohlo čerpat až 80% dotací, což by představovalo spoluúčast města ve výši 

cca 7 mil. Kč. V rámci jednání bylo uvedeno, že místní výbor Předmostí s předloženým návrhem 

souhlasí. Předkládají návrh, že i VaK by se mohl podílet na finančním krytí investice. 

  

Pro lokalitu byl v letech 2007 - 2008 zpracován odborný hydrobiologický, ornitologický a botanický 

průzkum a průzkum obojživelníků a plazů. Tyto průzkumy byly jedním z podkladů pro zpracování 

studie.  

  

Předložený návrh vychází z usnesení, které bylo jednohlasně přijato na 21. schůzi Výboru pro místní 

části. 

  

Studie je předložena jako součást materiálu na samostatném CD.  

 

 


