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Zápis z 4. schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Účel jednání: Schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Datum jednání: 6. 9. 2017 od 15 hodin  

Datum příštího jednání: 
5. 10. 2017 od 14.30 hodin v zasedačce Bratrská 34 

7. 10. 2017 od 8.30 – v terénu  

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 
 

 
Ing. Hedvika Hubáčková 

 

Odbor správy majetku a 

komunálních služeb 

omluvena 
Ing. Hana Mikulová 

 

Odbor řízení projektů a 

investic 

 
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: Hana Mikulová 

Hosté: 
Mgr. Bc. Věra Václavíčková 
Mgr. Ivana Fikarová 

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. Příprava slavnostního zahájení projektu spolku Predmostenzis    

3. Plán realizačních opatření a návrh rozpočtu na rok 2018 

4. Různé 

5. Závěr 
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Průběh jednání: 

 

1. Zahájení  

Předseda přítomné přivítal, zahájil schůzi komise, konstatoval, že je přítomno 8 členů 
s právem hlasovat a že komise je usnášeníschopná. Přivítal hosty jednání - ředitelku ZŠ a MŠ 
J. A. Komenského V. Václavíčkovou a zástupkyni I. Fikarovou. Důvodem jejich účasti je 

spolupráce na přípravě akce Po stopách lovců mamutů, v rámci které dojde také ke 
slavnostnímu zahájení projektu spolku Predmostenzis. 

Seznámil přítomné s navrhovaným programem. Nikdo neměl žádný doplňující návrh, proto 
dal o návrhu hlasovat:   
 

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 8 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 
 

 
2. Příprava slavnostního zahájení projektu spolku Predmostenzis    

 
Předseda informoval přítomné hosty o přijatém memorandu, kterým město vyjádřilo vůli 
spolupracovat nejen na projektu spolku Predmostenzis, ale také na zatraktivnění celé lokality 

za využití aktivit, které tam v současnosti probíhají. Jedním z nejvýznamnějších partnerů je 
škola a její činnost, díky které do lokality přivedla lidi. Informoval o sedmiletém projektu 

spolku Predmostenzis a stručně shrnul, v čem spočívá (včetně dotace z ministerstva životního 
prostředí a finanční spoluúčasti města). Aktivity je třeba skloubit a zkoordinovat, aby se sady 
staly místem odpočinku, zábavy, relaxu… 

K oficiálnímu zahájení regenerace sadů se navrhuje využít právě pochod Po stopách lovců 
mamutů. Rozhodně však není záměr udělat z pochodu akci města - ve společné pozvánce 

bude uvedena také část věnující se projektu. 
 
Předseda sdělil, že v první části jednání proběhne debata o podobě pozvánky a bude upřesněn 

program akce (zpívání s kytarou, ohníček, vína z místní vinice…), představení projektu 
nebude do programu pochodu zasahovat, ani jej narušovat. 

V. Václavíčková vzpomněla historii spolupráce se spolkem Predmostenzis, představila jejich 
aktivity na akcích školy. Minulý pochod již byl veden kvůli výstavbě dálnice novou trasou, 
podařilo se ji dobře připravit. Tradicí by nechtěli nijak hýbat, pochod poutá lidi ve své tradiční 

podobě. Přínos spolku Predmostenzis byl a je pozitivní, úpravu Knejzlíkových sadů ve škole 
vítají.  

Předseda zmínil spolupráci školy a spolku na školním kopci obecně. Ředitelka školy sdělila, 
že herní prvky p. Peška se školníkem průběžně kontrolují (trestní oznámení pro vandalismus). 
Je dohodnuto dvojí sečení, zároveň jsou dohodnuti na dohledu Městskou policií. Každá třída 

má v lokalitě dvakrát za rok aktivity, každoročně navštíví školní kopec cca 600 dětí z cizích 
škol (školní kopec, naučná stezka).  

Předseda dále uvedl, že bude třeba na jaře řešit trasování pochodu a naučné stezky 
v návaznosti na výstavbu dálnice. Je potřeba hovořit také o připravovaných akcích a 
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aktivitách a koordinovat je. Dále hostům nabídl spolupráci s komisí i formou 

„pozorovatelství“ na jednáních. Ředitelka uvedla, že v současné době je dostačující 
informovanost prostřednictvím zápisů a mailové korespondence.  

 

 Pozvánka na slavnostní zahájení projektu a na pochod bude společná.    

 Termín akce: sobota 7. 10. 2017  
 Grafické podklady k pozvánce i texty byly dořešeny, je třeba zajistit 

širokou medializaci (Přerovské listy, kabelová televize, aktualita na 

web).  
 Vytisknout 50 kusů pro školu (formát A5).  

 

 Upomínkové předměty –  „placky“.  Grafické návrhy na „placky“ byly předloženy, 

bylo dohodnuto, že vybraný motiv bude použit také na pozvánce a letáčku. I když 
„starostové“ budou pro svou volební kampaň využívat vinnou révu („Vinná réva roste 
odspodu a to nejlepší z ní dostaneme pod tlakem“), zůstane motiv hroznového vína 

pro letošní „placku“ zachován. Po skončení diskuse to bylo schváleno všemi hlasy.  
 Z grafických návrhů hlasováním byl odsouhlasen prostřední návrh.  

 „Placky“ budou vydávány na startu a dále na místě setkávání členů 
komise s pozvanými hosty (kteří neprojdou registrací/startem ve škole). 
Odsouhlaseno. 

 

 Informační letáček – skládačka, po složení formát A6, informace bude 

korespondovat s informací na panelech (které budou v rámci akce umístěny v prostoru 
setkávání členů komise s hosty a účastníky) a na www stránkách.  

 Podklady připraveny, s M. Flašarem dohodnutý tisk.  

 Informace do letáčku k „plackám“ zajistí Kancelář primátora – 
v letáčku dostanou čtenáři informaci, že každý rok v rámci pochodu 

získají „placku“ s jiným druhem ovoce, které pak mohou na svých 
vycházkách najít a vyfotit nejen v době zrání… Lidé budou upozorněni, 
ať si je schovávají a když budou mít všech 7 „placek“, čeká je 

překvapení.  

 Prezentace na panelech, informačních tabulích – zajistí L. Pokorný, uvedl, že to 

budou informace z letáku, zajistí tisk i umístění. 

 K průběhu akce: 

 Drobné občerstvení – koláčky, slané brambůrky, tyčinky... zajistí KP, 
bude přivezeno v pátek před akcí do bufetu „Na Báře“. 

 Doprovodný program -  zpívání s kytarou s P. Košutkem domluveno, 
bez ozvučení, L. Pokorný přislíbil zajištění ohníčku (dřevo). 
Prezentace vína - 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, 
na realizaci se bude spolupodílet S. Doupalová.   

 Pochodu se zúčastní všichni členové komise, kteří budou s účastníky 

pochodu i pozvanými hosty neformálně komunikovat podobně, jak 
bývá zvykem na veletrzích.  

 Sraz v 8.30 na místě samém. 
 Technické zabezpečení: slunečník a 2 pivní sety - zajistí L. Pokorný 
 Návrh zvaných hostů: zastupitelé, komise životního prostředí, komise 

pro revitalizaci sadů v Předmostí, místní výbory (Předmostí, Čekyně, 
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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 – Automotoklub. SBD, případně 
další, architektka Tomaštíková, média…  

 Operativní schůzka k plnění úkolů – 5. 10. v 14.30 – Bratrská 34.  

 

 

3. Plán realizačních opatření a návrh rozpočtu na rok 2018 

 
Předseda uvedl tento bod programu s tím, že všichni přítomní obdrželi podklad pro 

zpracování rozpočtu roku 2018 - v přehledu jsou uvedena opatření, vč. předpokládaných 
nákladů, která by měla být v lokalitě v roce 2018 realizována, a to nad rámec finanční 

spoluúčasti města v rámci projektu v celkové výši 130 tis. Kč. Po skončení diskuse k tomuto 
bodu předseda předložil návrh na usnesení, o kterém nechal hlasovat.   
 

Přítomno 8 členů s právem hlasovat 

 

Usnesení KNES/2/4/2017 

Komise doporučuje realizaci pěstebních opatření v Knejzlíkových sadech v roce 2018 

v rozsahu uvedeném v tabulce v celkovém objemu 130 tis. Kč.   

 

ROZPOČET KNES 2018 130 000,00 Kč 

sečení přístupových cest (předběžná výměra cca 5300 m2 - 3x ročně) 60 000,-- Kč 
vysypání drtí a zaválcování cest 30.000,00 Kč 

obnova značení 5 000,00 Kč 

zbudování zábrany nad amfiteátrem 10.000,00 Kč 

označení stromů v Libosadu 5 000,00 Kč 

kácení a ošetření dřevin nad rámec projektu 20.000,00 Kč 

 

Hlasování Pro 8 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

Návrh byl přijat. 

 

 

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 předložil návrh smlouvy a způsob označení.  Vytipoval strom -   
– jabloň v horní části p.č 403, kousek od křížku u amfiteátru. P. Juliš přislíbil, že 

smlouvu odpřipomínkuje. Návrh textu byl předběžně odsouhlasen, členové se shodli, 
že na tabulce nebude fotografie J. Mikulíka.   

 Výzvy na environmentální výchovu (propagace a jiné aktivity) – informace: výzvy 
počítají s neúměrně vysokým objemem finančních prostředků. V současné době se 
neuvažuje s podáním žádosti. 

 Návrhy na aktivitu, prvek, doplnění obsahu, propagaci apod. pro dopracování 

konceptu Pěškobusu již někteří členové předložili,  podrobněji se této otázce bude 

komise věnovat na jednání po pochodu Po stopách lovců mamutů dne 7. 10. 
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 Návrh L. Gerykové - vysazení ořešáku, možnost vysazení v Libosadu Malého Noe 

nad Předmostím.  Tato možnost (s přihlédnutím k vyjádření projektantky 
Tomaštíkové) byla projednána a bylo dohodnuto, že M. Švástová odpoví zhruba takto:  

Vážená paní Geryková, Komise pro revitalizaci sadů v  Předmostí na svém jednání 
konaném dne 6. 9. 2017 projednala Vaši nabídku na darování ořešáku do 
Libosadu Malého Noe, případně jako obohacení tzv. Knejzlíkových sadů. 

Velice Vám za tuto nabídku děkujeme, ale v současné době ji nemůžeme přijmout. 
V rámci obnovy tzv. Knejzlíkových sadů se s výsadbou nových dřevin nepočítá, 

práce se více zaměřují na roubování stromů, prořezávání korun a pěstební 
probírku porostu. Všechny tyto práce jsou prováděny dle projektu schváleného 
orgánem ochrany přírody.  V porostu stávajícího sadu není výsadba dalšího 

ořešáku vhodná, neboť je zde tento druh již v dostatečném množství 
zastoupen. Ještě jednou děkujeme a přejeme hezké dny.  

 Operativní schůzka k plnění úkolů – 5. 10. 2017 v 14.30 – zasedačka Bratrská 34.  

 Příští jednání komise se koná 7. 10. 2017 od 8.30 – v terénu, v rámci konání akce Po 
stopách lovců mamutů.  

 
 

5. Závěr 

 
Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Komise. 

 
 

 
 
 

 
Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Pavel Juliš 


