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Zápis z 9. schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Účel jednání: Schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Datum jednání: 
14. 2. 2018 od 15.00 hodin v terénu 10. 1. 2018 od 15.00 hodin 

v zasedačce Bratrská 34 

Datum příštího jednání: 14. 3. 2018 od 15.00 hodin v zasedačce Bratrská 34 

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 

 

omluvena 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 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 realizačních opatření (v terénu), projednání aktivity 

Pěškobus. 

4. Různé, podněty, náměty 

5. Závěr 
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1. Úvod  

 

Předseda přítomné přivítal, zahájil schůzi komise, konstatoval, že je přítomno 6 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 6 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl jednomyslně přijat 
 

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

Pěškobus. 

 

Přímo v terénu si komise prošla plánovanou trasu Pěškobusu, členové diskutovali o vhodnosti 

umístění jednotlivých zastávek. L. Pokorný poskytl informace o prováděných opatřeních 

v lokalitě. Dále bylo vytipováno místo, kde by měla být vysazena „jabloň republiky“ – jabloň 

jadrnička. 

 

Příchod Alice Kutálková, přítomno 7 členů  

 

Z diskuse vyplynuly následující návrhy a podněty k jednotlivým zastávkám: 

 „Předmostí“ – na této zastávce Pěškobusu bude uvedena informace o dočasné výluce 

Pěškobusu z důvodu výstavby dálnice 

 Místo zastávky „Alejka“ bude zastávka „Žernavá“, v textu bude zmíněn statek 

 Na zastávce „U Jaryna“ bude umístěna figurína (možnost focení), v textu bude zmíněn 

statek 

 „Louka“ – zde bude zvážena možnost jednoduchého posezení, bude uvedena 

informace, že právě v těchto místech byly zahájeny práce na obnově  - sečení… 

 Zastávka „Křížek“ s výhledem do krajiny – zvážit přejmenování zastávky, uvažovat 

s možností zastřešeného posezení 

 Od zastávky „Křížek“ → k zastávce „Na Báře“  - zařadit cestu vedoucí po terase do 

trasy Pěškobusu  

 Návrh na vytvoření nové trasy: okruh „Autobus“ (atraktivita v prostoru pod hruškovou 

alejí a pod Bárou) → „Na Báře“ → „Památník“ →  „Křížek“ → „Hrušková alej“ → 

„Autobus“. 

 Trasy se budou částečně překrývat – část trasy „Na Báře“ → „Památník“ bude 

pravděpodobně společná pro všechny 3 trasy, „Autobus“ jen na jednom okruhu, 

zastávky „Na Báře“ a „Hrušková alej“ budou pravděpodobně na dvou trasách.  

 

Úkoly na příští jednání komise 

 předseda ve spolupráci s L. Pokorným připraví barevný plánek tras 

 H. Hubáčková zjistí, co je třeba k zajištění místa pro přecházení k Mamutíkovi 

(upřednostnit spodní přechod, následně by se tak musela upravit i trasa pochodu). 

 Jednotliví členové komise připraví podklady a návrhy textů k jednotlivým zastávkám, 

je třeba dbát, aby se texty a informace nedublovaly s informacemi uváděnými na 

tabulích naučné stezky  

 H. Mikulová – „Popovický kopec“ 
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 M. Švástová – „Libosad“, „Památník“ (vč. Školního kopce), „Na Báře“ 

 A. Kutálková – „Louka“, „Lom“ 

 V. Karabina –„Žernavá“, „Předmostí“ 

 L. Pokorný –„Mamutík“, „U Jaryna“ 

 D. Vojtíšková – „Křížek“ s výhledem do krajiny 

 S. Doupalová – „Vinohrad“, „Hrušková alej“ 

 

4. Různé, podněty, náměty  

Příští jednání komise: D. Novotná zajistí pozvání F. Zlámala a ředitelky V. Václavíčkové, 

resp. zástupce školy, s nímž bude možné dojednat změnu trasy a termín pochodu Po 

stopách lovců mamutů. 

 

 

5. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Komise. 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Pavel Juliš 

 


