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Zápis ze 11. jednání Místního výboru části Přerov II – Předmostí 

ze dne 10. 3. 2020 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí 

Přítomni: Ing. Dostal, Bc.Trlidová, Crhová, Mgr.Švástová, Doupalová 

Omluveni: --- 

Hosté: p. V. 

 

Program jednání:  

1. Kontrola úkolů z minulého jednání 

2. Požadavky na vyjádření VMČ 

3. Diskuse/různé 

4. Úkoly pro členy místního výboru 

5. Žádosti a podněty směrované k MmPr 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu (prostřednictvím VMČ) 

7.  Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání: 

Předseda přivítal členy VMČ na jednání. Konstatoval, že jednání bylo řádně a včas svoláno. 
Rovněž zastupitelé města Přerova byli řádně a včas informováni prostřednictvím e-mailové 
pozvánky a občané Předmostí prostřednictvím vývěsky resp. na stránkách města. 

Předseda dal hlasovat o programu, který byl schválen. 

 
Bod 1. Kontrola splněných úkolů z 10. jednání roku 2020 

2/9/2020 Zvýšený průjezd nákladních automobilů ulicí Žernava (okolo 
areálu fy PRO-DOMA): 
- žádáme namátkové kontroly vozidel v této lokalitě 
Odpověď: 
MP se intenzivně zabývá nepovoleným vjezdům kamionu na 
vyhrazených místech. Požadavek bereme na vědomí. 

KP + MP 

Z: Ing.Navrátil 

O.Teriaki 

T: 22.2.2020 

 

3/9/2020 Výkopy po stavbě Optických kabelů resp. po stavbě  
13. etapy regenerace Předmostí: 
téměř současně probíhaly práce na zmíněných stavbách. 
Žádáme o dokončení úklidových prací – např.: za kostelem na 
trávě je hromada nesebraného písku, v ul. Prostějovská byly 
provedeny zásypy po umístění kabelu bez hutnění a již nyní je 
zeleň propadaná, chodníky nebyly vyčištěny – pořád se chodí 
po zablácených chodnících 
Odpověď: 
PRI - Piekutowski 
Byla námi provedena kontrola stavu, uváděna hromada písku 
vedle budovy kostela - jedná se pravděpodobně o odstraněné 
smetky po pískování chodníků, bude odstraněno a plochy 
budou upraveny -ozeleněny - při zahájení dalších stavebních 
prací v rámci regenerace - 13. etapy, které se předpokládá od 

MAJ  

Z: H. Pospíšilová 

p. Piekutowski 

T: 22.2.2020 
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16.3.2020. 
Již byla zaslána reklamace na technické služby, bude provedena 
náprava. 

5/9/2020 

E-mailový 
podnět 
p.S. 
(občan) 

Po úpravách vstupu na hřbitov v Předmostí by bylo vhodné 
vylepšit i vnitřek hřbitova doplněním případně výměnou dlažby. 
Chození je v současnosti nebezpečné, je hrbolaté a uvolněné. 
Bude asi nutno naplánovat k postupnému řešení. 
Odpověď: 
Nynější stav bude řešen s technickými službami v nejbližší 
době. 

MAJ – OsaKS 

Z: 
Ing.H.Pospíšilov
á 

T: 22.2.2020 

V řešení 

 

6/9/2020 

E-mailový 
podnět 
p.S. 
(občan) 

Provést postupnou likvidaci uschlých stromů po Předmostí a 
osadit je znovu. Řešit ale i možnosti zalití méně zakořeněných 
stromků či keřů.  
Naplánovat doplnění keřů v prostoru od domů Hranická 2 až 12 
směrem k dětskému hřišti. Osadit je tím co už tam zůstalo a 
roste tam. Žádáno bylo už v roce 2018 a nic se neděje i když je to 
dlouhodobější záležitost. U domů 6-12 ve směru k dětskému 
hřišti si obyvatelé pletou s odpadkovým prostorem a vyhazují 
shora odpadky a hlavně nedopalky cigaret dolů na chodník a do 
prostoru keřů. 

Odpověď: 

Výsadba bude provedena na podzim 2020.  

MAJ – OsaKS 

Z: S. Doupalová 

(M.Kašíková 

J.Symerská) 

T: 22.2.2020 

 

 

7/9/2020 

E-mailový 
podnět 
p.S. 
(občan) 

Dořešit konečně zpomalení provozu zejména na Hranické v místě 
přechodů, kde je omezena rychlost na 30 km/hod. Problém je 
vážný a magistrát se k tomu nestaví moc dobře, neboť tento 
problém se řeší už několik let a brzdou je MěPo, která nemá pro 
kontroly pochopení. Možná by bylo jednodušší opatřit 
křižovatku, kde je zpomalovací pás/je k ničemu, protože málokdo 
tam zpomalí/ obdobně jako místní části kamerou. Buďme rádi, 
že se tam až na maličkosti velké havárie nestaly. 

Odpověď: 

MP nemá certifikovaný přístroj na měření rychlosti a tudíž 
měřit nemůže (netýká se to statických radarů). Tudíž občan 
nechť se obrátí na Policii ČR. 

MP 

Z: O.Teriaki 

T: 22.2.2020 

8/9/2020 

E-mailový 
podnět 
p.S. 
(občan) 

Stav prostoru památníku či jak se to dá nazvat /je to u křižovatky 
s Olomouckou/ je krizový místy rozbitý a rozpadlý či rozpadající 
se. Řádí často na něm děti na koloběžkách, skáčou na něm a p. 
Možné řešení buď opravit nebo zlikvidovat a vytvořit v tom místě 
klidový prostor k posezení a odpočinku. 
Odpověď: 
Situace bude řešena v nejbližších dnech s městskou 
architektkou. 

MAJ- OsaKS 
Z:Ing.Pospíšilová 

T: 22.2020 

 

4/9/2020 – Odpověď: 
Dopravní obslužnost místní části Předmostí v době školních prázdnin je zajištěna linkami 
městské autobusové dopravy (MAD) a příměstskými linkami, konkrétně v čase od 09:00 hod. 
do 13:00 hod., v tzv. čase mimo špičku, těmito spoji: 
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ve směru z autobusového nádraží do Předmostí, s možností přestupu od nemocnice 

počet 
odjezd ze 
zastávky 

aut.st. (hod.) 
linka spoj 

forma 
linky 

přestup z 105 
- příjezd 

105/odjezd 

zastávka 
přestupu od 
nemocnice 

příjezd na 
zastávku 

Předmostí, 
škola 

1. 9:00 510 9 
příměstsk

á 
    9:10 

2. 9:40 102 18 MAD 9:41/9:47 Palackého 9:57 

3. 9:50 107 9 MAD     10:00 

4. 10:40 102 20 MAD 10:41/10:47 Palackého 10:54 

5. 11:05 510 13 
příměstsk

á 
    11:12 

6. 11:39 102 22 MAD 11:38/11:46 Palackého 11:56 

7. 11:45 107 11 MAD     11:55 

8. 12:35 102 24 MAD 12:41/12:42 Palackého 12:52 

v opačném směru, z Předmostí na autobusové nádraží, s možností přestupu do nemocnice 

počet 

odjezd ze 
zastávky 

Předmostí,ško
la (hod.) 

linka spoj 
forma 
linky 

přestup na 
105 

příjezd/odjezd 

zastávka 
přestupu k 
nemocnici 

příjezd na 
zastávku 

aut.st. 

1. 9:00 101 31 MAD 
přímý aut.st. - 

nemocnice 
  9:15 

2. 9:10 102 27 MAD 9:20/9:23 Palackého 9:27 

3. 10:10 102 29 MAD 10:20/10:23 Palackého 10:26 

4. 10:32 107 10 MAD 
10:38/10:38; 

10:53 
Palackého   

5. 10:33 510 14 
příměstsk

á 
10:38/10:51  Most Míru 10:40 

6. 11:10 102 31 MAD 11:20/11:23 Palackého 11:27 

7. 12:10 102 35 MAD 12:20/12:23 Palackého 12:27 

8. 12:27 107 12 MAD 12:33/12:38 Palackého 12:41 

 
K vedení linky 107 v jednom směru přes zastávku nábř. PFB a mimo zastávku Tesco 
sdělujeme, že tato linka byla převzata z příměstské linky, historicky zajišťované Ol. krajem, 
prostřednictvím KIDSOK.  Od převzetí linky do MAD jsme od zástupců místních částí,  ani ze 
 strany cestujících, neměli  žádné připomínky či požadavky na její změnu. 
Linka byla převzata ve stejném režimu tak, aby nebyly zpřetrhány návaznosti na další 
přepravní potřeby cestujících z místních částí Žeravice a Čekyně, na které byli léta zvyklí.  
Také není cílem MAD vést shodnou trasou všechny linky a pro dopravní obsluhu Předmostí 
jsou určeny zejména páteřní linky 101, 102, 111 a 112, linka 107 a příměstské linky je pouze 
doplňují.   
 

1/10/2020 Bývalé oplocené hřiště u Ententyky – viz. bod 3.1 – 

Vyjádření p. ředitelky školy k provozování školního asfaltového 
hřiště(e-mail od p.j.T.) –  

Odpověď: V jedné z prvních etap Revitalizace sídliště Předmostí 
bylo realizováno hřiště Ententyky a vedle něj zpevněná plocha 

MAJ, KP 

Z: Ing Dohnal 

    Mgr. Kouba 

T: 17.3.2020 
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s oplocením pro míčové hry. Za nějaký čas po zprovoznění se 
musela upravovat výška oplocení, protože neustále chodily 
stížnosti od obyvatel tří domů na míče v jejich zahradách a děti, 
které si pro často přelézaly a ničily ploty. Proto bylo 
přistoupeno městem na úpravu oplocení – jeho zvýšení (cca 
5m) a částečné zastřešení. Tato úprava nejen, že neodstranila 
zakopávání míčů, ale stala se životu nebezpečná pro děti (lozily 
pro míče po oplocení do 5-ti metrové výšky). Dále v průběhu 
provozování, i když byla prováděna údržba, neustále docházelo 
k odlepování gumových kazet a plocha tímto byla pro sport 
nebezpečná. Rovněž přicházely na město i stížnosti na hlučnost 
uvolněné dřevěné části oplocení. Proto místní výbor souhlasil 
se zrušením tohoto hřiště po cca 15-letech provozu a jeho 
úpravu do současné podoby. Jako náhrada bylo postaveno 
nedaleké hřiště na ul. Teličkova. Současně se nabízí i možnost 
využití venkovního asfaltového hřiště školy (p. náměstek Kouba 
tuto možnost projedná s p. ředitelkou). 

Odpověď p. ředitelky je negativní – havarijní stav-viz příloha 

2/10/2020 Revitalizace rybníků v Předmostí – viz. bod 3.2 
p.Majer (rybářský svaz) – dát do plánů investic tuto lokalitu. 
V 10/2016 byla zpracována Studie proveditelnosti – Revitalizace 
rybníků v Předmostí. Jedna z mála lokalit, pro procházky 
Předmošťáků. V lokalitě jsou tři rybníky. Jediný co svaz používá je 
přírodně odbahněné dno (musí se provést znovu), břehy a hráz 
devastují bobři a vydry. Provést 1.krok – revitalizaci (udržení) 
tohoto rybníka – zpevnit břehy a hráz, udělat chodníky, umístit 
lavičky. (spolupráce se svazem rybářů) 

Odpověď pod bodem 3/10/2020 

ROZ 

Z: Ing. Gala 

T: 17.3.2020 

 

3/10/2020 Napojení rybníků v Předmostí na vinarský potok – viz. bod 3.3 

končící u podjezdu v Předmostí přepouštěním do kanalizace – 
p.Majer – i toto řeší studie proveditelnosti Revitalizace rybníků 
v Předmostí. Do kanalizace se takto přepouští ročně cca 55 tis. 
m3 vody. Nutno provést projekt na udržení vody v krajině, 
přihlásit k dotaci a realizovat stavbu. Je to priorita ČR. 

Odpověď: bodům 2/10/2020 a 3/10/2020  
Odbor koncepce a strategického rozvoje MMPr nechal 
zpracovat Studii revitalizace rybníků v Předmostí, přípravu a 
realizaci jednotlivých částí (etap) revitalizace má na starosti 
Odbor řízení projektů a investic MMPr.  
V rámci první etapy Rada města Přerova schválila zpracování 
dvou samostatných projektových dokumentací:  
 Revitalizace rybníků v Předmostí - rekonstrukce Chovného 

rybníka a rekonstrukce rybochovných zařízení 
 Revitalizace rybníků v Předmostí - přívod nových zdrojů 

vody 
 

 Revitalizace rybníků v Předmostí - rekonstrukce Chovného 

 ROZ 

 Z: Ing. Gala 

 T: 17.3.2020 
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rybníka a rekonstrukce rybochovných zařízení – Odbor 
řízení projektů a investic MMPr zajišťuje zpracování 
projektové dokumentace. Tato společná dokumentace byla 
rozdělená na 2 samostatné dokumentace a to PD Chovný 
rybník a PD ostatní rybochovná zařízení. Dotace se týká 
pouze Chovného rybníka. Nyní se projektová dokumentace 
dopracovaná  podle požadavků dotčených orgánů a 
poskytovatele dotace. Zástupci rybářského svazu (p. M, p. 
Š.) jsou pravidelně zváni na výrobní výbory k postupům 
prací na projektových dokumentacích. Poslední jednání se 
uskutečnilo 10.2.2020. 

 Revitalizace rybníků v Předmostí - přívod nových zdrojů 
vody - Převedení dešťových vod z podjezdu do rybníka bude 
muset být zřejmě realizováno v celé délce jako výtlak a 
vedení potrubí podél paty násypu nově budované 
komunikace půjde po soukromých pozemcích. K napojení 
rybníků na Vinarský  potok. Odbor správy majetku a 
komunálních služeb řeší majetkoprávní vztahy.  

Info: o požadavku VMČ Předmostí na tyto stavby byla 
informována Rada města prostřednictvím p.T.Dostala 

4/10/2020 Rybník Hliník – viz. bod 3.4 

(za PRO-DOMA) – p.M. – rybářský svaz má rybník do výpůjčce 
pro dětský rybolov. Je nutné provést jeho vyčištění, odbahnění, 
úpravy břehů. Po dohodě by bylo možné svést koryto vedoucí (a 
v současnosti zasypané) od dálnice do rybníka a na druhé straně 
provést napojení na to samé koryto pokračující dále za 
stavebninami. Tento rybník byl jako černá skládka. S tím by bylo 
dobré vyčistit koryto až k propustku pod silnicí vedoucí pod 
podjezd. 
Odpověď: 
Oddělení  správy majetku a  komunálních služeb má k dispozici 
projektovou dokumentaci na zajištění napájení rybníku "Hliník" 
srážkovými vodami, které jsou nyní svedeny do stávající 
svodnice ve směru k dálnici. Záležitost napojení  byla v roce 
2019 několikrát konzultována se zástupcem rybářského svazu 
panem M.   
V současné době probíhá společné územní a stavební povolení. 
Předpokládáme, že stavební povolení nabude právní moci v 
polovině března 2020.      
Na realizaci stavební akce má naše oddělení vyčleněny  finanční 
prostředky a realizaci akce předpokládáme do 30.6.2020.  
 Vyčištění, odbahnění se v současné době nepřipravuje. Na 
žádném jednání a  ani při řešení požadavků na investice pro rok 
2020 nebylo nikde projednáváno a ani zmiňováno, že vyčištění 
a odbahnění Hliníku by mělo být prioritou.  

Info: o požadavku VMČ Předmostí na tyto stavby byla 
informována Rada města prostřednictvím p.T.Dostala 

 ROZ 

 Z: Ing. Gala 

 T: 17.3.2020 
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6/10/2020 Uschlé stromy za domy na ul. Teličkova 5 – viz. bod 3.6 

p.M. 

Odpověď: 

Výsadba nových stromů bude provedena na podzim. 

MAJ  

Z: Ing Dohnal 

    J.Symerská 

T: 17.3.2020 

 

8/10/2020 Požadavek na lavičky před ZŠ – pro odpočinek prarodičů 
doprovázející děti do školy. Vysvětleno: z důvodu výskytu osob 
z ubytovny zde lavičky nejsou. Lidé si mohou sednou do zastávky. 
(k vyjádření ZŠ) 

ZŠ p.ředitelka: 

dle našich zkušeností nejsme zastánci instalace laviček do okolí 
školy. Na ulici Sportovní se zde povalovali většinou podnapilí 
občané z blízké ubytovny. Nevnímám ani okolí školy jako 
odpočinkovou zónu, je zde z obou stran frekventovaná cesta a 
úzký chodník. 

MmPr: Dohnal 

ZŠ: ředitelka 
 

9/10/2020 Nevhodné chování osob z ubytovny – viz bod. 3.10 

p.Netopilová – tyto osoby přes den mají uzavřenou ubytovnu a 
proto navštěvují protější budovu města, kde je umístěna 
knihovna, chodí na toalety, celí se tam myjí, muži byli i na 
dámských záchodech. – Provést opatření pro zamezení tohoto 
chování a zneužívání. 
Odpověď: 
O.Teriaki - to je problematika, kterou by měl řešit správce 
budovy. Navrhuji technické řešení- otvírání dveří na bzučák a 
toalety uzamykat a klíč nechť knihovník (knihovnice) zapůjčí jen 
návštěvníkům knihovny (tak jak je to běžné v jiných 
provozovnách) 

MP 

Z: O.Teriaki 

T:17.3.2020 

 

MAJ  

Z: 
Ing.Hirschová 

T: 17.3.2020 
 

 

10/10/2020 Přemístění knihovny z 1. patra do volných prostor v přízemí – viz. 
bod 3.11 

pí.N. – bylo by vhodné z důvodu dostupnosti seniorům a 
miminkám s kočárky prostory přemístit. 

P.Kouba – bude jednat v této věci s ředitelem knihovny. 

MAJ  

Z: Ing.Dohnal 

    Mgr.Kouba 

T: 17.3.2020 
 

 

11/10/2020 Komunitní centrum – dva požadavky p. N. viz. bod 3.12 

pí.N. – chce angažovat spoluobčany v chystaném komunitním 
centru, zatím hledá formu jak propůjčit prostory pro činnost. 
Odezva spoluobčanů na pozvánku v KT je minimální (přišli 2 lidé, 
celkem 5). Požadavek na více peněz na kulturu, kterých by se 
hradil člověk starající se o Komunitní centrum. Požadavek na 
dětský koutek. 

Odpověď: 

V předpokládaných prostorách vpravo dole bude mít spolek 
Predmostenzis z.s. v pronájmu všechny místnosti, z nichž dvě 
využije k prezentaci školního muzea lovců mamutů (ve 
spolupráce s Muzeem Komenského a ZŠ) a zadní místnost bude 
určena pro přednášky workshopy, … Počítá se i s opětným 
propojením přímo do školy. Město v současnosti se připravuje 
na rekonstrukci těchto prostor. Město nepočítá s dětským 
koutkem. Byla sdělena p.Dostalem zkušenost s provozováním 

MAJ , KP 

Z: Ing.Dohnal 

    Mgr.Kouba 

T: 17.3.2020 
. 
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mateřského centra na místní faře před několika lety, kdy po 
odchodu vedoucí maminky vše skončilo. 

ZŠ p.ředitelka: 

Komunitní centrum: ZŠ ve spolupráci se spolkem Predmostenzis 
z.s., Muzeem Komenského Přerov, připravuje ve dvou 
místnostech staré školy instalaci školního muzea. Důležitým 
prvkem pro žáky naší školy je i plánované propojení, čili oprava 
koridoru, se starou školou. Muzeum by mělo pod dohledem 
odborníků získat nový nádech s interaktivními prvky. Dle 
sdělení Odboru majetku má dojít ještě k opravám podlah, 
sociálního zařízení, posunu mříže a úpravě zmíněného 
průchodu. Pro ZŠ je to veliká příležitost, protože stávající 
prostory Muzea jsou po havárii vody v nedobrém stavu. 
Věříme, že rekonstrukce nového zázemí bude provedena do 
konce dubna, abychom měli možnost celou expozici 
přeinstalovat a již v letních měsících zahájit zkušební provoz. 
Slavnostní otevření MAŠMULMY se plánuje na první říjnovou 
sobotu při tradiční akci „Putování po stopách lovců mamutů“. 

 

 

 

Bod 2. Požadavky na vyjádření VMČ: 

2.1 - ČEZ Distribuce, a.s - o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na pozemku v majetku města - p.č.529/2 v k.ú. Předmostí. 
(MmPr – p.Šindlerová) 
V rámci připravované stavby s názvem „Přerov-Předmostí, Žernava, p.č. 360/5, kNN“ dojde 
k uložení a provozování kabelového vedení NN a kabelové skříně na shora zmiňovaném 
pozemku v celkové délce 85 m. 
VMČ souhlasí se stavbou a uzavřením VB (hlasování: pro-5) 
 
 
 
Bod 3. Diskuse/různé: 

3.1 – Ukliďme Česko – So 4.4., 9,00 – 11,00 hod, sraz u bývalé cihelny, za Hranická 29 

3.2. – Doplnění vodorovného dopravního značení „Žluté zkřížené čáry“ - do křižovatky ul. 
Hranická, Teličkova, U pošty a do světelné křižovatky na výjezdu z Přemostí -  z důvodu velmi 
častého zacpání křižovatky řidiči, kteří nedodržují pravidla silničního provozu. 

3.3 – Úklid ul. Teličkova – velká prašnost – z důvodu prací na stavbě železničního koridoru 
projíždí velký počet nákladních automobilů se zeminou a jiným materiálem. Požadavek na 
zhotovitele stavby. 

3.4. – Ořez stromů mezi restaurací Bora a hřbitovem 

3.5 – Kývající se dopravní značka u vjezdu na hřbitov – její nové uložení do země 

3.6 – Řešení mobility do pobočky knihovny v 1. patře 

3.7 – Štěrk a zemina na volné ploše za Hranická 19 – odložená zemina a jiný materiál – kdo to 
zde uložil, má na to povolení, kdy bude dáno do původního stavu 
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3.8. – Diskuze k vyjádření se k požadavkům VMČ. 

 
 
Bod 4: Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/čísl
o jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 

1/11/2020 Vyvěšení do nástěnky: 
- doručené materiály vyvěšeny 

Z: Dostal 
T: vyvěšeno 
 

2/11/2020 Jednání Výboru pro místní části 19.3.2020 v 16 hod. Z: Trlidová 

 

 

Bod 5: Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 

 

 

1/11/2020 Doplnění vodorovného dopravního značení „Žluté 
zkřížené čáry“ - do křižovatky ul. Hranická, Teličkova, U 
pošty a do světelné křižovatky na výjezdu z Přemostí – 
viz. bod 3.2 

MAJ  
Z: Ing Dohnal 
T: 

 

2/11/2020 Úklid ul. Teličkova – velká prašnost – viz. bod 3.3 MAJ  
Z: Ing Dohnal 
T: 

 

3/11/2020 Ořez stromů mezi restaurací Bora a hřbitovem MAJ  
Z: p.Doupalová 

T: 

 

4/11/2020 Kývající se dopravní značka u vjezdu na hřbitov TSmPr 

T.Střelec 

T: 

 

5/11/2020 Řešení mobility do pobočky knihovny v 1. patře MAJ  
Z: Ing Dohnal 

T: 

 

6/11/2020 Štěrk a zemina na volné ploše za Hranická 19 – viz. bod 
3.7. 

MAJ  
Z: Ing Dohnal 

T: 
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Bod 6: Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu (prostřednictvím Výboru pro místní části 
– předseda p. Střelec) 

Pořadí/čísl
o jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost: 
Termín plnění: 
 

   

 

Bod 7: Závěr 

Předseda pozval členy na další jednání dne 14.4.2020 v 18,00 hod. 

Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se s přítomnými. 

Zapsal:  Ing. Tomáš Dostal                                                           Dne: 20. 3. 2020 

Kontrolovala: Lada Crhová 

      Bc. Petra Trlidová 

Ověřil: Ing. Tomáš Dostal 

Obdrží kancelář primátora 

 

Přílohy: - Prezenční listina – originál u zápisu 


