
Příloha č. 1 
 
  
Doplnění informace: 
  
Již při vzniku tohoto projektu bylo rozhodnuto, že bude rozdělen na dvě části- na projekt týkající se 

stávajících rybníků  a na následnou část týkající se přívodu vody- z důvodu majetkových problémů a 

z důvodu stavby větve V1 Silnice I/55 MÚK Předmostí. Tzn. že projekt Revitalizace vodního 

ekosystému Předmostí neobsahuje přívod vody z podjezdu. 
  
Na podkladě negativního stanoviska ŘSD vést potrubí v patě svahu  násypu větve V1 stavby 

I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí, byly vypracována návrhy dalších dvou variant možného 

vedení s tím, že na interním jednání s dotčenými odbory Magistrátu byla shoda na variantě 

podél železniční trati s napojením na potrubí společnosti NAVOS a.s., která má 

v záměru  provést nový výtlak a nabízí se tak možnost společného financování výtlačného 

potrubí pro NAVOS i pro podjezd. 

  

Varianta podél železniční tratě  

Trasa: výtlak je umístěn pod účelové komunikace na pozemcích ve vlastnictví SMPr 

podél železniční tratě (v ochranném pásmu železnice) až do místa styku 

s předpokládanou trasou čerpání vody z areálu NAVOS (cca 530 m), odtud společným 

výtlakem až do rybníka (společná investice cca 620 m). Celková délka kolem 1 150 m 

(1,15 km). 

Vyhodnocení: Výhodou této varianty je vedení téměř celé trasy po pozemcích ve 

vlastnictví města (SMPr), nevýhodou je největší celková délka výtlaku ze všech tří 

variant (víc než o ¼ délky) a je závislá na spoluúčasti fy NAVOS a. s. Vedlejším 

efektem této varianty může být i zpevnění (rekonstrukce) stávajících účelových 

komunikací (polních cest) ve vlastnictví města. 

  

  

 
  

  



Byl navržen následující postup: 

1. Společné jednání se zástupci ŘSD, SÚS OK, Správy železnic, Rybářského svazu, 
společnosti NAVOS a.s.  

2. Schválení návrhu memoranda k naplnění společného záměru tzn. Odvedení vody z 
podjezdu do rybníků 

3. Schválení memoranda v Radě města 

4. Vypracování příslušné projektové dokumentace 
  

Na podkladě společného jednání se zúčastněnými 16.9. se jeví jako vhodné ještě k novému 

vedení trasy vypracovat studii, která vyhodnotí detailněji umístění potrubí do nové trasy ( 

přeložky s NN),  bude obsahovat i pracovní řezy ve vazbě k železnici,  objasní dimenzi 

nového potrubí, vyhodnotí i výkon stávajících čerpadel v podjezdu k předpokládanému 

množství čerpané vody. Studii uvítají zástupci Správy železnic, aby byli schopni celý projekt 

podpořit. I zástupci společnosti NAVOSu podpořili detailnější zpravování z důvodu 

případného spolufinancování stavby. 
  
  
 


