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Zápis z 10. schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

Účel jednání: Schůze Komise pro revitalizaci sadů v Předmostí 

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

Datum příštího jednání: 18. 4. 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 

omluvena 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: Mgr. Ivana Fikarová, zástupkyně ředitelky ZŠ J. A. Komenského 

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. Jednání se zástupci ZŠ a MŠ Komenského v Předmostí ve věci trasy a termínu 

pochodu Po stopách lovců mamutů, přetrasování naučné stezky a spolupráce komise 

na pochodu.  

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.  

Přivítal hosta, zástupkyni ředitelky ZŠ J. A. Komenského Mgr. Ivanu Fikarovou. 

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

 

Předseda seznámil přítomné s navrhovaným programem. Dotázal se, zda má někdo doplňující 

návrh. Nikdo neměl žádný doplňující návrh, proto dal o předloženém návrhu hlasovat.   

 

Hlasování Pro 6 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl jednomyslně přijat 
 

3. Jednání se zástupci ZŠ a MŠ Komenského v Předmostí ve věci trasy a termínu 

pochodu Po stopách lovců mamutů, přetrasování naučné stezky a spolupráce 

komise na pochodu.  

 

Předseda uvedl, že s ohledem na výstavbu dálnice D1 je třeba se zabývat trasou pochodu, 

zatím nejsou k dispozici informace o postupu stavby dálnice. Komise v této souvislosti chce 

řešit nejen trasu pochodu, ale i novou trasu naučné stezky, která by pochod měla kopírovat a 

byla by částečně vedena i v návaznosti na Pěškobus. V současné době není ani známo v jakém 

stavu bude stavba přemostění na Žernavé, možná bude natolik hotové, že bude možné projít 

suchou nohou nebo se zase půjde přes staveniště. Dodal, že F. Zlámal se účastní kontrolních 

dní stavby dálnice a vede v patrnosti nutnost dohody na přechodu přes staveniště v rámci 

pochodu. Předseda předal kontakty I. Fikarové. Dále informoval, že byl zvažován přesun 

přechodu trasy přes silnici až pod rokli.  

 

Příchod S. Doupalová, přítomno 7 členů. 
 

Mgr. I. Fikarová uvedla, že změnu trasy v tomto duchu projedná s p. Peškou, nevidí v tom 

problém. H. Hubáčková sdělila, že již požádali o vyjádření Dopravní inspektorát (nutno 

rozlišovat jednorázové značení místa pro přecházení a trvalé značení). Předseda doplnil, že 

v letošním roce se jistě nepodaří skloubit všechny trasy (pochod, naučná stezka, Pěškobus). 

Trasa bude dořešena, jakmile se rozjede stavba dálnice – znovu se k tomu uskuteční jednání 

před prázdninami a trasa bude upřesněna dle aktuální situace.  

Na základě loňských zkušeností je vhodné zabývat se způsobem spolupráce při zabezpečování 

pochodu ze strany komise. Bylo dohodnuto, že spolupráce bude probíhat podobně jako 

v loňském roce, bude se prezentovat postup prací na obnově sadů, navíc bude připraveno 

razítko (se stejným designem jako „placka“ pro letošní rok).  

 

Příchod L. Pokorný, přítomno 8 členů. 

 

Vzhledem k tomu, že komunální volby pravděpodobně proběhnou 5. - 6. 10.,  je třeba zabývat 

se termínem pochodu. Termín bude doladěn podle termínu voleb. Zástupkyně školy potvrdila, 

že termín pochodu nemůže být z organizačně technických důvodů shodný s termínem voleb. 
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4. Různé, podněty, náměty 
 

 L. Pokorný - jak se vyvíjí projednání žádosti o výpůjčku pozemků vinarského 

sadu. S. Doupalová odpověděla, že tuto záležitost řeší majetkoprávní oddělení, zřejmě 

bylo předáno do komise, zjistí aktuální stav projednání a bude ho informovat. M. 

Švástová doplnila, že v koordinační skupině byl vysloven souhlas. 

 P. Juliš - není odůvodněna žádost o kácení, ani po doplnění nelze rozhodnout. Chybí 

zdůvodnění, proč se kácení požaduje. K tomuto bodu byl přizván dr. Ehl 

 D. Vojtíšková - hovořila s paní Kolářovou se SUS, která jí řekla, že nebudou trvalým 

přechodem nadšeni, diskuse k nutnosti označit křížení silnice s turistickou trasou.  

 H. Mikulová -  z mapky vyplývá, že na Popovickém kopci již zastávka není. K tomu 

předseda uvedl, že nápad H. Mikulové bude využit.  

 Předseda – popiska na zastávku může mít až 20 řádků, požaduje nejméně 1500 

znaků, ale raději více, aby mohl při kompletaci texty upravovat. Diskuse k trase, 

názvům zastávek a jízdnímu řádu Pěškobusu. Přítomní se shodli na navržených 

změnách, k jízdnímu řádu pošle L. Pokorný své podklady. Diskuse se rozvinula 

k jízdním řádům – co v nich bude uvedeno? Kroky? Metry? Čas? Závěr: Budou 

sesbírány všechny údaje a následně se rozhodne o jejich využití.  

 Předseda – příště se komise sejde v terénu – projde se trasa a provede se korekce 

bodů a odkrokují se vzdálenosti.  

 Rekapitulace zastávek, k nimž členové připravují texty:  

 H. Mikulová – konečné zastávky, texty, kam se odtud cestovatel dostane – 

„Lom“, „Libosad“, „Na Vrcholu“ 

 P. Juliš - „Popovický kopec“ – přejmenováno → „Na vrcholu“  

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

přejmenováno → „Hájíček“ 

 A. Kutálková – „Louka“, „Lom“ 

 V. Karabina –„Žernavá“, „Předmostí“ 

 L. Pokorný –„Mamutík“, „U Jaryna“, „Louka“ (historie, zejména 

v kontextu projektu), 

 D. Vojtíšková – „Křížek“ s výhledem do krajiny 

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

 

 Popřemýšlet nad logem Pěškobusu. Bude řešeno příště.  

 

 

5. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Komise. 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Pavel Juliš 

 


