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Zápis z 6. schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Účel jednání: Schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Datum jednání: 15. 11. 2017 od 15.00 hodin v zasedačce Bratrská 34 

Datum příštího jednání: 6. 12. 2017 od 15.00 hodin v Base Campu 

Místo jednání: Zasedačka Bratrská 34  

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 

 
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 pracovník 

Omluveni:  

Hosté:  

Na vědomí: Všem radním, vedoucím odborů 

Zapsal: Daniela Novotná 

 

 

Celkem členů komise: 9  

Usnesení je platné, pokud je pro 5 hlasů.  

 

Navrhovaný program: 

 

1. Úvod  

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Vyhodnocení dosavadních opatření v terénu (podklady rozešle členům před 

vlastním jednáním Libor Pokorný a Hedvika Hubáčková) 

4. Příprava výroční zprávy 

5. Různé, podněty, náměty 

6. Závěr 
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1. Úvod  

 

Předseda přítomné přivítal, zahájil schůzi komise, konstatoval, že je přítomno 7 členů 

s právem hlasovat a že komise je usnášeníschopná.  

 

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

 

Předseda seznámil přítomné s navrhovaným programem. Nikdo neměl žádný doplňující 

návrh, proto dal o návrhu hlasovat.   

 

Proběhlo hlasování o výše uvedeném návrhu programu. 

Hlasování Pro 7  Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 
 

 

3. Vyhodnocení dosavadních opatření v terénu  

 

Předseda uvedl tento bod programu a konstatoval, že bylo dohodnuto, že podklady rozešle 

členům před vlastním jednáním Libor Pokorný a Hedvika Hubáčková, což se také stalo. 

Předal slovo H. Hubáčkové k okomentování údržby zeleně. H. Hubáčková uvedla, že sekali 

přístupové cesty (cca 15 tis. Kč), které nejsou součástí projektu a část finančních prostředků 

ve výši 82 tis. Kč bylo převedeno na životní prostředí jako příspěvek města na projekt 

Predmostenzis.  

 

Přišla D. Vojtíšková, celkem přítomno 8 členů. 

 

S. Doupalová doplnila, že nyní se realizovala ještě oprava přístřešků - deštníků (24 tis. Kč) na 

školním kopci a oprava zídky kolem památníku (10 tis. Kč).  V příštím roce by se měl opravit 

i památník. S. Doupalová dodala, že na příští rok se při projednání rozpočtu částka na aktivity 

mimo projekt požadovala, avšak přesná výše bude upřesněna až po schválení rozpočtu.  

 

Přišla A. Kutálková, celkem přítomno 9 členů. 

 

4. Příprava výroční zprávy 

 

V tomto bodu programu se diskutovalo o podobě a obsahu výroční zprávy, která by měla 

zahrnovat informace nejen z činnosti komise ale také vyhodnocení dosavadních opatření 

v terénu, jak bylo projednáno v předchozím bodu.  

K materiálu, který dodal L. Pokorný, předseda uvedl, že pro jednání komise a výroční zprávu 

stačí uvést, v jakém finančním objemu byly práce uvedeny. Chybí mu však v materiálu 

informace, v kterém období se práce prováděly.  

V diskusi zazněla doplňující informace, že první čtyři položky přehledu budou realizovány do 

konce roku. Jinak obecně lze konstatovat, že v zimě se kácí a v létě se seče. Vychází se 

z projektu, v němž jsou tyto aktivity podrobně v textové části rozepsány. Předseda doplnil, že 

zpracované tabulky budou po drobném doplnění vhodným materiálem pro vyúčtování 

projektu. Požádal, aby do výroční zprávy zpracoval L. Pokorný sumáře podle jednotlivých 

činností a doplnil 2 až 4 ilustrační fotografie z realizovaných prací s popiskami.   

Diskuse k vyúčtování dotace, způsob doložení.  

Předseda se vrátil k obsahu výroční zprávy, která bude vycházet 

- ze zápisů (činnost komise) 
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- ze slavnostního zahájení obnovy Knejzlíkových sadů 

Po zpracování bude výroční zpráva projednána a schválena na jednání komise, zpráva bude se 

zápisem rozeslána radním a zveřejněna na webu.  

 

Předseda požádal, aby členové zaslali fotografie (zejm. ze zahájení obnovy 

Knejzlíkových sadů) J. Pivodové, která je vyvěsí na web (jana.pivodova@prerov.eu).  

 

 

5. Různé, podněty, náměty 

 

V tomto bodě měli přítomní možnost vyjádřit se k dalším záležitostem, dotýkajícím se 

obnovy Knejzlíkových sadů nebo činnosti komise. 

 

 M. Švástová - poděkování za aktivity při slavnostním zahájení obnovy Knejzlíkových 

sadů (podněty pro příští rok vycházející z letošních zkušeností – ovocný kotlíkový čaj, 

razítko, dále zvážit turistické vizitky s možností jejich prodeje v MIC) 

 L. Pokorný – pozvání na novoroční výstup na Čekyňský kopec 

 L. Pokorný – nutno vyřešit klíče k závoře na rokli (mezi depem a mamutíkem), a to 

z důvodu nutnosti zahájení prací v rezervaci na Popovickém kopci (pokud se L. 

Pokorný nedohodne s Autoklubem, požádá o projednání P. Juliše) 

 L. Pokorný – uvedl, že by bylo vhodné projekt rozšířit, respektive vytvořit další 

navazující projekt. Sdělil, že nejhodnotnější část krajiny je louka (součást přírodní 

památky), která není předmětem projektu. Vybrali cca 7 pozemků v k.ú. Popovice 

v majetku města – louka a pozemky v rezervaci, kolem vodárny, bývalý ovocný sad 

pod vodárnou, je to cca 7 ha. V roce 2019 by se tam dle jeho názoru mohly zahájit 

práce, a to v celkovém objemu cca 6 mil. Kč. Pokud by se podklady dobře připravily, 

bylo by možné požádat o podporu kraj (zajištění finanční spoluúčasti ve výši 15%), 

jinak by opět financování chtěl realizovat z operačního programu SFŽP. Tento návrh 

má logickou návaznost na právě realizovaný projekt. L. Pokorný dodal, že ještě zbývá 

kousek akátového lesíka a pozemek kolem plynové stanice a vzdálenější VKP - 

„zmoly“… Diskuse k problematice obdělávání polí, možnosti zatravnění polí, 

možnosti zákazu využívání zákazu pesticidů, herbicidů a podobných hnojiv… L. 

Pokorný informoval, že projekt bude zpracovávat v průběhu prvního pololetí příštího 

roku, do června by chtěl být hotov.  

 P. Juliš – dotaz, jak daleko je příprava projektu Pěškobus, zda již má náplň pro 

jednotlivé zastávky, aby se na obsah mohly navázat interaktivní aktivity. L. Pokorný 

sdělil, že začíná shromažďovat materiál na označníky, témata má připravena. Bylo 

dohodnuto, že v zimě (únor) se zorganizuje schůzka komise v terénu, aby bylo 

viditelnější, kudy Pěškobus povede, budou vytipována nejvhodnější místa pro 

zastávky.  L. Pokorný připraví předem mapku s vyznačením zastávek a uvedením 

jednotlivých témat. 

 L. Pokorný – pamětní stromy. Nyní jsou dva pamětní stromy, bylo by vhodné se 

vrátit k příkladu z Kroměříže. S. Doupalová doplnila, že výbor místní části Předmostí 

navrhl, aby se památný strom zřídil také Jiřímu Draškovi, mělo by být realizováno na 

jaře. L. Pokorný by byl rád, kdyby do budoucna partnerské a pamětní stromy měly 

řád.  

 P. Juliš – stanovení termínu příštího jednání - 6. 12. 2017 od 15.00 hodin v Base 

Campu. L. Pokorný navrhuje do programu vložit projednání původního záměru 

Mamutova (sochy).  

mailto:jana.pivodova@prerov.eu
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 P. Juliš – navrhuje, aby v infocentru v Předmostí byla k dispozici prezentace 

Mamutova a Knejzlíkových sadů. V příštím roce se připraví opět letáčky a 

v souvislosti s projektem i brožura. Nutno zavčas se školou řešit přetrasování pochodu 

a naučné stezky.  

 Letáčky k obnově Knejzlíkových sadů dát k dispozici na MIC (Z: Kancelář primátora) 

 

 

6. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Komise. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Pavel Juliš 


