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Zápis z 3. schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Účel jednání: Schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Datum jednání: 16. 8. 2017 od 15 hodin – v terénu 

Datum příštího jednání: 6. 9. 2017 od 15 hodin – v terénu (dle počasí) 

Místo jednání: Sady v Předmostí  

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 
Pavel Juliš 
 

Předseda, odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí 

 Libor Pokorný Spolek Predmostenzis, z. s. 

 Svatava Doupalová 
Výbor pro místní část 

Předmostí 

 Ing. Alice Kutálková 
Komise životního prostředí 

 

 RNDr. Václav Karabina 
Komise životního prostředí 

 

omluvena 
Ing. Hedvika Hubáčková 
 

Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

 
Ing. Hana Mikulová 
 

Odbor řízení projektů a 

investic 

omluvena 
Mgr. Miroslava Švástová 
 

Odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí 

 
Danuše Vojtíšková 
 

Odbor stavebního úřadu a 

životního prostředí 

Bez práva hlasovat Daniela Novotná organizační pracovnice 

Omluveni: 
Mgr. Miroslava Švástová 

Ing. Hedvika Hubáčková 

Hosté: M. Dohnal 

Na vědomí: Všem radním, vedoucím odborů 

Zapsal: Daniela Novotná 

 

 

Celkem členů komise: 9  

Usnesení je platné, pokud je pro 5 hlasů.  

 

Navrhovaný program: 

 

1. Zahájení 

2. Plán realizačních opatření a návrh rozpočtu na rok 2018 

3. Příprava slavnostního zahájení projektu spolku Predmostenzis   

4. Různé 

5. Závěr 
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Průběh jednání: 

 

1. Zahájení  

Členové komise se sešli přímo v prostoru sadů v lokalitě „Na Báře“. Předseda přítomné 

přivítal, zahájil schůzi komise, konstatoval, že je přítomno 5 členů s právem hlasovat a že 

komise je usnášeníschopná.  

Seznámil přítomné s navrhovaným programem. Nikdo neměl žádný doplňující návrh, pouze 

bylo dohodnuto, že se změní pořadí projednávaných bodů 2 a 3.  

 

Navrhovaný program upravený: 

1. Zahájení 

2. Příprava slavnostního zahájení projektu spolku Predmostenzis   

3. Plán realizačních opatření a návrh rozpočtu na rok 2018 

4. Různé 

5. Závěr 

 

Proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu programu. 

Hlasování Pro 5 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 
 

 

2. Příprava slavnostního zahájení projektu spolku Predmostenzis   

 

Předseda shrnul, co bylo projednáno v této věci na minulé schůzi s tím, že informoval o 

zjištěných skutečnostech a dále bylo dohodnuto:  

 Pozvánka na slavnostní zahájení projektu a na pochod bude společná. Toto bylo 

projednáno s ředitelkou školy, která souhlasí.   

Termín akce: sobota 7. 10. 2017  

Závěr:  

 Začít pracovat na přípravě společné pozvánky (škola, Predmostenzis, 

město). Grafický návrh připravit do 6. 9. 2017. Přílohou pozvánky pro 

zvané hosty by měla být mapka s uvedením možnosti parkování v blízkosti 

konání akce. Z: P. Juliš, D. Novotná  

 Na příští jednání komise přizvat ředitelku školy. Z: P. Juliš, D. Novotná 

 Upomínkové předměty –  „placky“. Členové navázali na diskusi z minulého jednání 

a přiklonili se k tomu, že každý rok bude vydána „placka“  (možno chápat i jako  

„sběratelský artikl“) s tím, že v posledním roce by byl pořízen např. dřevěný artefakt 

navazující na sběratelskou řadu.  

 Motivy pro jednotlivé roky: vinná réva - 2017, mirabelka - 2018, meruňka 

- 2019, třešeň - 2020, jablko - 2021, švestka - 2022, dřevěný artefakt - 2023. 

V každém roce bude jinak barevný podklad, pokud to bude graficky 

možné upřednostnit dvojbarevné řešení. 

 V každém roce bude na placce uveden odpovídající letopočet. 

 Vždy bude uveden text Obnovujeme Knejzlíkovy sady 

 Závěr: zpracovat grafický návrh na rok 2017 (vinná réva, zelený podklad, 

2017, Obnovujeme Knejzlíkovy sady). Počet kusů: 1.500. Cena – 

předpoklad cca 10.000,-- Kč. Z: Kancelář primátora 

 Placky by měly být vydávány na startu a dále na místě setkávání členů 

komise s pozvanými hosty (kteří neprojdou registrací/startem ve škole).  

 

Příchod S. Doupalová, D. Vojtíšková – přítomno 7 členů komise. 
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 Informační letáček – skládačka – po složení formát A5, informace bude 

korespondovat s informaci na panelech (které budou v rámci akce umístěny v prostoru 

setkávání členů komise s hosty a účastníky) a na www stránkách, je třeba je zpracovat 

atraktivně.  

 Formát: skládačka oboustranná, po složení formát A6; 

Stránkování: 

1  2 3  4 5 6 7  8 
 

 Podklady připraví P. Juliš (na základě informací předaných L. Pokorným) 

– stručná informace k historii lokality a k projektu. Informace k 

„plackám“ (Kancelář primátora). Motiv „placky“. Fotografie. Odkaz na 

webové stránky.  

 Závěr: zpracovat grafický návrh letáčku. Počet kusů: 1.500. Cena – 

předpoklad cca 10.000,-- Kč. Z: Kancelář primátora 

 Drobné občerstvení – koláčky, slané brambůrky, tyčinky...  

 Zajistit 1.000 kusů koláčků + slané brambůrky tyčinky… Z: Kancelář 

primátora, cena cca 6.000,-- Kč + 400,-- Kč. 

 Doprovodný program -  s P. Košutkem byla projednána možnost aktivního zapojení  

(kytara, zpěv), náměstek přislíbil. Z diskuse vyplynulo, že i na plakátku by měl 

být uvedený čas, kdy se bude „hrát ke svačině“ a kdy si lidé budou moct zazpívat.  

 Prezentace na panelech, informačních tabulích – informace o projektu by měli 

návštěvníci získat na panelech nebo na jednotlivých „výkresech“ zavěšených či jinak 

upevněných v lokality, zajistí L. Pokorný. Na jednání 6. 9. poskytne podrobnou 

informaci, včetně seznámení s podobou prezentace. Bylo dohodnuto, že alespoň 

jeden z panelů musí být věnován společnému projektu (bylo by vhodné, aby 

korespondoval s obsahem letáku).  

 Pochodu se zúčastní všichni členové komise, kteří budou s účastníky pochodu i 

pozvanými hosty komunikovat podobně, jak bývá zvykem na veletrzích. Označení 

členů komise na akci: Přítomní členové komise budou označeni visačkami. Z: 

Kancelář primátora 

 Samotný průběh setkání členů komise s pozvanými hosty a související úkoly: 

 Nutno přesně stanovit místo a vyznačit ho pozvaným hostům na pozvánce. 

 Technické zabezpečení: sluneční a 2 pivní sety přislíbil zajistit L. pokorný 

 Nutno dohodnout, zda bude mít komise zájem o zajištění oběda Na Báře 

(případně možnost pozvat i hosty) 

 Přípitek s hosty vínem z předmostských vinohradů - prezentace 

společnosti Vinum Predmostensis, podrobná informace o způsobu 

fungování vinic na Žernové, odrůdách, zpracování vína apod. Bude 

zajištěno sponzorsky (možnost umístění reklamy v místě setkání Zajištění 

přislíbil L. Pokorný, podrobnosti o formě prezentace projedná a sdělí 

příště 

 Konkrétní scénář setkání členů komise s hosty a návštěvníky bude 

připraven příště. 

 Návrh zvaných hostů: zastupitelé, komise životního prostředí, komise pro revitalizaci 

sadů v Předmostí, místní výbory (Předmostí, Čekyně, Popovice), ministr Jurečka, 

zástupce ministerstva životního prostředí, hejtman Okleštěk, náměstek Klimeš, 

vedoucí Odboru ŽPaZ KÚOK Veselský, Agentura ochrany přírody Olomouc, zástupce 

KČT, zástupci firem a spolků se vztahem k lokalitě – nutno uvést jmenovitě, 
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architektka Tomaštíková, média… Na příští schůzce bude seznam pozvaných hostů 

uzavřen a odsouhlasen text k pozvánce, včetně telefonu a mailové adresy 

k potvrzení účasti. 

 

 

3. Plán realizačních opatření a návrh rozpočtu na rok 2018 

 

Předseda uvedl tento bod programu s tím, že oslovil M. Dohnala ( MAJ), aby připravil pro 

zpracování rozpočtu roku 2018 přehled opatření, vč. předpokládaných nákladů, která by měla 

být v lokalitě v roce 2018 realizována, a to nad rámec finanční spoluúčasti města v rámci 

projektu (332 tis. Kč).  

S. Doupalová předložila seznam opatření, která by bylo vhodné v příštím roce realizovat: 

sečení okrajů a nejnutnější zhutnění a podsypání přístupových cest do lokality (mimo zájmové 

území projektu), značení a opravy tabulí naučné stezky (v úseku neovlivněném výstavbou 

dálnice; zároveň přemýšlet o změně), zábrana nad amfiteátrem, označení stromů v libosadu, 

případně kácení a ošetření dřevin mimo kompetence projektu..  

Závěr:  Odbor majetku na příští jednání připraví přehled opatření, které by měly být 

v roce 2018 realizovány, včetně předpokládaných nákladů v celkové výši cca 100 tis. Kč. 

Na příští schůzi komise bude přijato na základě předložených podkladů doporučující 

usnesení. Z: H. Hubáčková, P. Juliš 

 

 

4. Různé 

 

 Památný strom pro Jana Mikulíka. L. Pokorný navrhl, aby členové komise věnovali 

památce J. Mikulíka „starý strom“, důstojný jeho památce. To bylo odsouhlaseno 

s tím, že L. Pokorný předloží konkrétní návrh (vytipuje strom a navrhne způsob 

označení).  

 H. Mikulová sdělila, že s ohledem na možnost realizování řady doprovodných aktivit 

v lokalitě bude sledovat výzvy na environmentální výchovu (propagace a jiné 

aktivity).  

 Předseda požádal členy komise, aby na příští schůzku každý připravil alespoň jeden 

návrh na aktivitu, prvek, doplnění obsahu, propagaci apod. pro  dopracování konceptu 

Pěškobusu.  

 Příští jednání komise se koná 6. 9. od 15 hodin. Místo konání bude upřesněno dle 

počasí.  

 

 

5. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Komise. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Pavel Juliš 


