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Zápis z 8. schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Účel jednání: Schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Datum jednání: 10. 1. 2018 od 15.00 hodin v zasedačce Bratrská 34 

Datum příštího jednání: 14. 2. 2018 od 15.00 hodin v terénu 

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. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2017 

4. Různé, podněty, náměty 

5. Závěr 
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1. Úvod  

 

Předseda přítomné přivítal, zahájil schůzi komise, konstatoval, že je přítomno 5 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 5 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl jednomyslně přijat 
 

3. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2017 

 

P. Juliš připomněl, že dne 19. 12. 2017 rozeslal všem členům komise připravenou první verzi 

výroční zprávy a otevřel k jejímu obsahu a formálnímu zpracování diskusi. V této souvislosti 

předseda uvedl, že je třeba více se věnovat fotodokumentaci aktivit, je vhodné v průběhu času 

pořizovat fotky s datem z jednoho místa (před – po).   

Informace, že na webu města je spuštěna interaktivní mapa Knejzlíkových sadů, D. Novotná 

přepošle link.  

 

Přišli V. Karabina,  H. Hubáčková, S. Doupalová, přítomno 8 členů 

 

 Opravit pravopis (str. 5 – Pokorný) 

 Vložit druhou stranu letáčku – zaslat 2. stranu (str. 10) 

 Doplnit datum podpisu memoranda (str. 5) …. 30. 5. 2017 

 

Po skončení diskuse k tomuto bodu předseda předložil návrh na usnesení, o kterém nechal 

hlasovat.   

 

Přítomno 8 členů s právem hlasovat 

 

Usnesení KNES/3/8/2017 

Schvaluje výroční zprávu o činnosti komise za rok 2017 s výše uvedenými korekturami a 

ukládá předsedovi zabezpečit zveřejnění na webu města.  

 

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

 

4. Různé, podněty, náměty  

 

 Stoletá republika. Diskuse k možnosti vysazení stromu k výročí republiky – lípa 

nebo jabloň. V diskusi zaznělo: Pokud to bude jabloň, tak jadrnička, měl by to být 

vysokokmen s balem, zálivka by byla nutná. Jedná se o sušší místo, sázet ovocný 

strom je z tohoto důvodu riziko. Pokud bude vysazena jabloň, tak by bylo dobré na 

„placku“ pro letošní rok vyobrazit jablko – rok ve znamení jablka. Financování 

pořízení stromu ze soukromých prostředků komise. S. Doupalová provede průzkum 

trhu, bude připravena cedulka „památečního“ stromu, výsadba bude provedena 

v rámci pochodu po stopách lovců mamutů. Přesné místo u památníku bude 

vytipováno na schůzi, která se uskuteční v terénu.  Hlasování o návrhu: Komise 
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k výročí republiky vysadí jako památeční strom za využití vlastních finančních 

prostředků jabloň jadrničku, vysokokmen s balem, výsadba bude provedena 

v rámci pochodu Po stopách lovců mamutů. Přesné místo u památníku bude 

vytipováno na schůzi, která se uskuteční v terénu.   Pro 6 Proti 0 Zdrželo se 2 – 

návrh byl přijat 
 Námět, aby se se zástupci školy projednal jejich záměr vysazovat stromy „deváťáků“ 

(bude projednáno na schůzi 14.3.). 

 

Přišla D. Vojtíšková, přítomno 9 členů 

 

 Pozemky na rozšíření projektu. V diskusi zaznělo, že požadavek byl předán na 

odbor majetku. S. Doupalová sdělila, že jeden z nich není v majetku města – č. 428/7 

(soukromá osoba), p.č. 428/14 – nebyl v katastru nalezen, dále problematický 

pozemek s plynostanicí – závěr: všechny 3 uvedené pozemky budou z rozšíření 

projektu vyřazeny. Dále pozemek 94/9, 94/13 má věcné břemeno VaK, resp. VaK a 

ČEZ. U pozemku 94/9 bude MAJ zjišťovat, jak je ošetřeno užívání pozemků se 

zahrádkáři. Diskuse k způsobu povolení kácení v rámci plánu péče, v rezervaci a 

v lokalitě památky.  

 Strom pro J. Drašku. Připravit ve spolupráci s výborem z Předmostí – vytipovat 

strom. Vrátit se k příkladu z Kroměříže, vrátit se k doladění smlouvy. 

 Přetrasování pochodu se školou – D. Vojtíšková zjistí, jaká bude finální podoba 

trasy dálnice a jak je výstavba plánována časově. Je třeba mít tyto znalosti jako 

podklad k přípravě nové trasy pochodu.   

 Libosad Malý Noe. Končí údržba na ploše, sečení bude zajišťováno prostřednictvím 

spolku Predmostenzis. Je třeba dořešit číslování stromů – pravděpodobně nejvhodnější 

je široká zdrhovací páska s popisem čísla. Přeznačení zajistí komise.    

 Dle plánu práce se má další jednání komise uskutečnit dne 14. února v terénu 

(Vyhodnocení dosavadních realizačních opatření (v terénu), projednání aktivity 

Pěškobus). 

 Pěškobus. L. Pokorný uvedl, jakým způsobem svůj záměr dále rozpracoval. 

K dispozici bude mapka, která by obsahovala všech 14 zastávek ve 2 trasách. Do příští 

schůzky navrhuje popřemýšlet, co by mělo souviset s tím kterým označníkem – 

informace i drobný dřevěný mobiliář či dřevěné prvky. Na každý označník vleze cca 6 

stránek velikosti A4. Na každém označníku bude mapka s vyznačením bodu, kde 

cestovatel stojí a popis, co je v místě zajímavého, dále také jízdní řád – metry, kroky, 

minuty. Nyní jsou již navrženy názvy zastávek, k nimž je třeba přiřadit obsah. 

Instalace je zamýšlená tak, aby slavnostní otevření bylo v rámci pochodu. Na internetu 

by mohla být virtuální procházka Pěškobusu (2019). Na pochod Po stopách lovců 

mamutů za komisi je třeba připravit  – „placka“ s vyobrazením jablka, razítko se 

stejným motivem jako na „placce“, aktualizovaný letáček (základní motto – zahájení 

provozu Pěškobusu). L. Pokorný v rámci projektu vydá brožuru. 

 Pochod není vhodné organizovat v den voleb. Nutno projednat s ředitelkou školy.  

 

5. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Komise. 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Pavel Juliš 


