
Studie	proveditelnosti	revitalizace	rybníků	v	Předmostí	

	

Zápis z jednání konaného 07. 09. 2016

Jedná se o druhé a závěrečné jednání ke studii proveditelnosti. Zpracovatelé byli v průběhu
zpracování  v kontaktu jednotlivě s pracovníky magistrátu i s panem
Zpracovatelé představili návrh řešení. Analytická část je již hotova a návrhová část
připravena k připomínkám pro dnešní jednání.

seznámila přítomné se dvěma variantami řešení, přičemž obě naráží na problém
změny odtokových poměrů kvůli dálnici D1 a silnici I/55 MÚK s ČD Přerov- Předmostí.

upozornil, že obě tyto stavby však mají vydaná územní rozhodnutí a měnit trasy
dálnice či jinak připomínkovat jejich řešení není vhodné.

dále pokračovala ve výkladu k návrhovému řešení. Návrh řešil 4 cíle: zadržování
vody v krajině, vytvoření biotopu a ekosystému, rozšíření rybníkářství a zpřístupnění lokality
obyvatelům pro krátkodobou rekreaci.
V analytické části byly zjištěny faktory limitující návrh a to je trasa Vinarského potoka,
zaústění kanalizace, opačný tok Vinarského potoka, čerpadla pod podjezdem, vodní tok ze
Štimplovy zahrady, prameny ze zahrádek ( 13), vody přitékající ze Sila. Byly rozlišeny plochy
dle struktury : orná půda, vodní plochy, plochy zahrádek, trvalé travní porosty, mokřady,
dřevinná vegetace s mokřady, rákosiny. Je zde výskyt bobra, který vytvořil dvě hráze a část
území je díky nim trvale pod vodou. Voda pak odtéká korytem hlavního odvodňovacího
zařízení.
Byla provedena SWOT analýza.
Závěr analytické části mj. je, že limitující jsou zdroje vody a vliv dálnice.

Návrhová část
I. Varianta řeší nové zdroje vody – podzemní vody čerpané z prostoru železničního

podjezdu a ze Štimplovy zahrady. Do řešeného území by měly být přivedeny
obnoveným tokem Vinarského potoka .

II. Varianta ponechává stávající zdroje a sice ze Sila a z pramenů.
Ve variantě I. je navrženo 5 nových objektů na novém přítoku, nová vodní nádrž
s extenzivním využíváním, rekonstrukce stávajících nádrží. Dále je  navrženo vyhloubení
mělkých i hlubších vodních ploch/mokřadů s volnou vodou, mokřady, štěrková žebra, odvod
vod z nových komunikací mimo zájmové území.

Ve II. variantě není navržena nová plocha pro rybaření a ani navržen ani nový zdroj vody.
Plocha obnovovaných mokřadů je menší.

Po diskusi nad předloženými variantami přítomni jednoznačně upřednostňují variantu č.I,
která je doporučena i zpracovateli. Ta bude i významně podpořena v závěru studie
proveditelnosti.
Veškeré dopravní stavby musí být respektovány. Varianta č. I bude v konečné podobě
upravena tak, aby respektovala jednotlivá budoucí dopravní opatření.

Návrh bude dopracován tak, aby (úměrně podkladům, které jsou v současné době
k dispozici) vyhodnotil obě varianty z hlediska ekonomie, majetkových vztahů a technické
náročnosti. Budou připojeny i všechny dotační tituly, které je možno využít. Zpracovatel
nabízí následnou konzultaci k dalšímu postupu, tj. k vypracování projektové dokumentace a
její rozdělení na stavební objekty dle dotačních titulů a jejich výhodnosti.

Zapsala: 


