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Zápis ze 17. jednání Místního výboru části Přerov II – Předmostí 

ze dne 9. 2. 2021 

Místo konání: Zasedací místnost VMČ Předmostí, budova staré školy 

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

Omluveni: --- 

Hosté: Mgr. Galová Lada, K.M., K.J., Mgr. Netopilová Helena, Ondrůj Pavel 

 

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. Informoval o dodržování všech opatřeních nařízených vládou 
ČR zabraňujících šíření COVID-19 a jejich dodržování v průběhu 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 16. jednání roku 2020 

Pořadí/čísl

o jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 

 

Zodpovědnost 

Termín plnění 

 

1/16/2020 Požadavek na řešení parkování osobních aut v ul. Sportovní v blízkosti 

vjezdu do areálu ZŠ – viz. bod 3.6 zápisu 

Dochází ke komplikovanému vjezdu svozových vozidel do areálu školy 
přes zeleň, … v důsledku osobních aut zaparkovaných v blízkosti vjezdu 
do areálu. 
Odpověd MmPr: je jedinou možnou variantou umístit DZ B29 „Zákaz 
stání“, neboť obecně auta zde nemůžou vůbec parkovat, pouze zastavit 
na dobu nezbytně nutnou.  

VMČ souhlasí s DZ B29 „Zákaz stání. 

Byla podána žádost ke stanovení místní úpravy k doplnění dopravního 
značení. 

MAJ – DOPR 

Z: A.Salaba, 

     D.Holas 

T: 9.1.2021 

 

 

2/16/2020 Požadavek na zpomalovací prahy v křižovatce ulic Prostějovská – 

Olomoucká (na vozovce ul. Prostějovská). Viz. Bod. 3.7. 
MAJ – DOPR 

Z: A.Salaba, 
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Obava o bezpečnost občanů a ochranu majetku (automobilů). 

Parkující vozidla ve většině případu stojí v rozporu se zákonem. 

K zajištění bezpečnosti a zlepšení rozhledových podmínek byl proveden 

ořez dřevin a bylo umístěno přechodné DZ 30 km/hod. 

     D.Holas 

T: 9.1.2021 

3/16/2020 Požadavek na zákaz vjezdu do ulice Olomoucká (povolení jen pro 

zásobování, místní obyvatele a vozidla IZP) Viz. Bod. 3.8. 

požadavek na zákaz vjezdu do ulice Olomoucká (povolení jen pro 
zásobování, místní obyvatele a vozidla IZP) – velké množství osobních i 
nákladních automobilů zkracujících si cestu z dálnice do podjezdu 
v Předmostí. Obava o bezpečnost občanů a ochranu majetku 
(automobilů). 

MK ulice Olomoucká je veřejně přístupná místní komunikace a je určena 

pro provoz vozidlům všech kategorií. V souvislosti se složitou dopravní 

situací v rámci probíhajících dopravních staveb, neplánujeme v tuto chvíli 

žádné omezení silničního provozu. V současné době k zajištění 

bezpečnosti chodců bude doplněno dopravní značení, které na chodce  

upozorňuje. 

MAJ – DOPR 

Z: A.Salaba, 

     D.Holas 

T: 9.1.2021 

 

4/16/2020 TAO stezka - cedulky na stromech v Knejzlíkových sadech – jejich 

odstranění Viz. Bod. 3.9. 

– VM zaznamenal podněty občanů, kteří se pozastavují nad vhodností 
umístění tabulek ve veřejném prostoru Knejzlíkových sadů. Domníváme 
se, že se nejedná o naplnění původní Knejzlíkova myšlenky. Historicky se 
TAO cedulky k této lokalitě nehodí. Prostor je jiny zahlcen. Z těchto 
důvodů požadujeme jejich odstranění.  

Oddělení OSaKS oslovilo zástupce zemského spolku Predmostenzis p. 
Pokorného ve věci problému v Knejzlíkových sadech. Jelikož se MMPr 
(OSaKS) a autoři TAO stezky neztotožňují s odstraněním, tak navrhujeme 
svolání MŠ za účasti zástupců OSaKS (pí Doupalová), zemský spolek 
Predmostenzis, MV Předmostí na kterém bude problematika 
prodiskutována a bude přijato rozhodnutí.  
Svoláním MŠ dle pravidel nouzového stavu (COVID 19) je pověřena pí 
Doupalová. 

MAJ – OsaKS 

Z: Ing.Školoud 

T: 9.1.2021 

 

 

 

Bod 2  Požadavky na vyjádření VMČ 

2.1 – ČEZ Distribuce, a.s. žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 
služebnosti k pozemkům v k.ú. Předmostí dle přiložených katastrálních map se zákresem vedení VN 
22KV č.42 (mezi sloupy č.9 až 23. 
VMČ souhlasí se zřízením věcného břemene – služebnosti. (hlasování per rollam: pro-4, nehlasoval-1) 

 
 
 
Bod 3   Diskuse/různé 

3.1. – Diskuze nad body odpovědí MmPr 
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3.2. –TAO stezka v Knejzlíkových sadech 

• VMČ se zabýval vhodností umístění cedulí TAO stezky již na svém jednání dne 8.12.2020. Závěr: 
VMČ požaduje odstranění. 

• Dne 21.1.2021 se konalo setkání členů VMČ s p. P. (spolek Predmostenzis) s cílem vyjasnění si 
postojů pro/proti zachování TAO stezky. Závěr: p. P. trvá na zachování (rozvolnění), VMĆ navrhuje 
odstranění. (viz. Zápis z 19.1.2021, přílohou) 

• P. Dostal informoval na RM i ZM Přerova o postoji VMČ i p. P. k dané věci. 

• Na dnešním jednání bylo sděleno následující: 
- p. Dostal: 

➢ spolek Predmostenzis instaloval cedulky v Knejzlíkových sadech na podzim roku 2020 bez 
vědomí VMČ. 

➢ O TAO stezce vyšel článek s p. P. v Přerovských listech 12/2020. 
➢ cedule svým obsahem žádným způsobem nenavazují na odkaz zakladatele sadů p. Josefa 

Knejzlíka (cit.: … Památným sadem jsme chtěli zachytit život rodin v obci. Při 
narozeninách, svatbě a jiných význačných událostech v životě občanů upsala rodina jeden 
strom, který byl zasazen v památkovém sadě. Do matriky památkového sadu bylo zapsáno 
jméno, povolání, číslo domu upisovatele a zaznamenána událost, pro níž se strom upisuje. 
(str.15) … Každého roku může být v sadech po menší úpravě postaven jeden prostý 
památník, připomínající výroky našich nejvýznačnějších mužů v národě. Tím by sady 
dostávaly novou náplň: národně-výchovnou. (str.17) Časopis Rádcova práce v zahradě, na 
poli a ve dvoře, nakl. Domov-Předmostí sv II 1948 Léto. 

➢ Cedule jsou umístěny neesteticky, takto se do sadů nehodí, prostor je jimi přehlcen 
(„vypadají jako oběšenci na stromech“) 

➢ Nutno prověřit smlouvu o pronájmu mezi městem a spolkem Predmostenzis, zda nebylo 
porušeno některé ustanovení (např. myšlenky taoismu nejsou propagací sadů, jejich 
historie, myšlenek p. Knejzlíka, ponaučení o zdejší přírodě) 

➢ Město Přerov a spolek Predmostenzis uzavřeli „Memorandum o partnerství“ 30.5.2017. 
V čl.II. bod 3. je uvedeno: O zamýšlených úpravách a nově zaváděných aktivitách bude 
veřejnost předem informována, jejich příprava bude projednána se zástupci obyvatel 
části města Přerov-Předmostí, v příslušném výboru zastupitelstva města a podle povahy 
s dalšími zájmovými skupinami. V čl.II bod 6. je uvedeno: Přípravu a realizaci aktivit 
v zájmovém území, jakož i informační a osvětovou kampaň budou oba partneři vzájemně 
koordinovat a vyhodnocovat a to při vzájemných setkáních zástupců partnerů, … Závěr: 
Bylo porušeno Memorandum o partnerství ze strany spolku Predmostenzis - členové VMČ 
Předmostí nebyli o této aktivitě informování. 

➢ cedule svým obsahem (myšlenky TAOismu) nekorespondují s duchovními tradicemi 
Evropy a Moravy ani zakladatel sadů p. Josefa Knejzlíka.  Nejde jen o myšlenky, ale o 
propagaci náboženství JING-JANG (viz. symbol na každé cedulce – je vidět i na fotce 
v Přerovských listech) 

➢ na facebookových stránkách Tao-te-ťing a jeho moudrost v příspěvku ze dne 16.října 2020 
je uvedeno následující: cit.: Milí přátelé, přestože se Čína v poslední době zrovna nevyhřívá 
na výsluní popularity, příprava avizované "Tao stezky" v Předmostí u Přerova pokračovala 
nezmenšeným tempem. S členy spolku Predmostenzis jsme se přes léto nadále pravidelně 
scházeli, vytyčovali trasu v Knejzlíkových sadech, ladili texty jednotlivých "Zastavení", 
diskutovali nejrůznější nápady. Například pískovcová skála na fotografii přímo vybízí k 

vybroušení obřího reliéfu - symbolu "jin-jang".      Jedná se o samotné "srdce" Tao stezky, 
výchozí (i finální) bod okruhu. A protože jsem před chvíli obdržel zprávu, že všechny tabule 

https://www.facebook.com/taoteting/?hc_ref=ARSdnDBHNYrOlgR_BkG6kPvLIJz5hFr8dzFb_-03zHOu6j_juktgywGeFJ88FEhE3po&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBgrn71I4jGCDPxLQST3rJ7e9HP1hFz_P6rhPYVxJQvpkQRUxsbrV5aNlZIVBzixUGnfZtLy7ms0W7AEyqE5tA8fN_HVS4U5ymBo5bvPlnZjTH5WTECtOAKxvI0rMgS5ThvXryctaXFuJiniB7JZswcPW9xQa5NFNkU3FLeWzIFHVKOmDQ1BBNvyG104JgRKlt8KjPpr8P-zXAqEs23uwJ8r7zA4T2z8aD5QUMuSAKcj98HPpNQ_6p7ZurZhL1k_ppZIn-S-jxk1bxcnH8hSJgj9YAhemnUZ_tXne3bM7t1Tfaohd-fMPw&__tn__=kC-R
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(celkem 83) jsou připravené k umístění, velmi brzy dojde i k fyzické manifestaci celého 
konceptu. 
Mám za to, že p. P. podnajal jemu pronajaté Knejzlíkovy sady jiné skupině lidí a chtějí si 
ze sadů udělat duchovní centrum. 

 
- Knejzlíkovi: 
➢ Rodina Knejzlíkova se cítí velmi rozladěna z těchto cedulek a žádá o informace (z e-mailu ze 

dne 19.1.2021): 
- kdo povolil umístění plastových cedulek s kovovým pruhem na živé stromy a zda je to v 

souladu s nařízeními na ochranu přírody (dle manžela jde o vandalismus!!) 
- proč je na nich právě taoistický text (praděd byl v Církvi husitské) 
- jak bylo toto financováno - překlad panu H., výroba plastových cedulek, montáž na 

stromy a kdo to jmenovitě schválil z magistrátu města Přerova jako vlastníka  
- zda je to v souladu s uznáváním náboženských svobod v ČR, když se ve veřejném 

prostoru prezentuje pouze jedna církev - byť proti taoismu nic nenamítáme 
- z jakých konkrétních historických pramenů pochází informace, že pan Josef Knejzlík chtěl 

do obecných sadů umístit kameny s citáty mudrců? 
- proč byly pokáceny břízy v blízkosti pomníku  
- je možné uhlídat, aby nevznikaly ohníčky přímo v prostoru pomníku - v listopadu jsme 

dvě menší ohniště, která způsobila ohoření zdí pomníku uklízeli 
Jde o veřejný prostor, který ale obecně je nazýván příjmením našeho přímého předka a 

protože žijeme v Předmostí, chceme jeho památku a myšlenku udržovat 
nepokroucenou k zvýhodnění  zájmů jiných subjektů. 

➢ Dotýká se tato záležitost i přímo rodiny samotné, když musí čelit otázkám „co to tam 
máte v sadech na kopci?“ 

Závěr: Rodina Knejzlíkova požaduje odstranění cedulí. 
 

- p. Trlidová P: 
➢ Obrátila se na předsedkyni Komise pro cestovní ruch, kulturu a památky s následující 

záležitostí: 
Jedná se o veřejný prostor a spolek Predmostenzis o tomto záměru  Výbor Předmostí 
neinformoval a Komise pro revitalizaci Knejzlíkových sadů, která léta koordinovala dění, 
byla v současné době zrušena. Věc aktuálně řeší  Výbor pro místní část Předmostí, jehož 
jsem členkou a prosíme o spolupráci i Komisi, jejíž jste předsedkyní. Je naším zájmem, aby 
podobné aktivity byly předem konzultované. V příloze přikládám naskenovaný článek z 
časopisu "Rádce", kde zvl. na str. 4 čteme o vlasteneckém cítění pana Knejzlíka a 
spolupracovníků. 
Situace souvisí i s činností ZŠ JAK Přerov-Předmostí, protože Školní kopec je výsledkem 
dlouhodobé práce, úsilí a ochoty skupiny učitelů i žáků. Vede tudy hojně navštěvovaná a 
udržovaná stezka Pochodu lovců mamutů. V současné době probíhá stěhování Malého 
školního muzea do prostor staré školy v Předmostí, které má v pronájmu spolek 
Predmostenzis. 
Obracím se na Komisi pro cestovní ruch, kulturu a památky jménem školské rady při ZŠ JAK 
Přerov Předmostí, jejíž jsem předsedkyní,  s dotazem - kdo celou akci zastřešuje a řídí? 
Kdo dohlíží na koncepci a metodické vedení?  

 
- p.Galová L.: 
➢ Informovala o projednání tématu TAO stezky na Komisi pro cestovní ruch, kulturu a 
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památky. 
➢ Informovala o závěru z jednání Komise: podání předlohy na RM o zřízení Pracovní skupiny 

pro obnovu Knejzlíkových sadů, jako partnera a garanta této obnovy. (o členství má zájem 
p. K. M.) 
 

- p.Netopilová H.: 

➢ stezka je pro ni obohacením, vadí jí forma, nesystematičnost, je moc nápadná 

 
- p.Ondrůj P.: 

➢ váží se zakladatele p. Josefa Knejzlíka, je otevřený vůči myšlenkovým směrům 

 

Závěr: VMČ požaduje odstranění cedulí s myšlenkami taoismu (z výše uvedených důvodů) a zřízení 
Pracovní skupiny pro obnovu Knejzlíkových sadů. (hlasování PRO-5), 

 

3.3. – Informace i ukončení činnosti prodejny Hruška v Leon centru 
Objekt vlastní od roku 2018 ing. Ch. P. z Římova. 
Obrátil jsem se přímo na vedení firmy Hruška s žádostí o informaci o stavu této záležitosti. 
Bylo mi sděleno, že sami odcházejí z tohoto místa z důvodu dlouhodobé ztrátovosti, čekali jen na 
doběhnutí data ukončení nájmu z důvodu sankcí. Přesné datum mi nesdělili (asi začátek května) 
Nemíní nájem prodlužovat. (informace z 20.1.2021) 

3.4. – Odtok vody z prostoru tzv. myší díry 

Město řeší problém neprůchodnosti prostoru kolem podjezdů tzv. myší díry z předmostí k firmě Emos. 

3.5. - p.Netopilová 

Podnět na dokončení výsadby započaté aleje mezi Vinarami a silnicí na Čekyň. Odpověď p. Doupalové: 
postupně vznikne „částečná“ alej. 

3.6. - p.Netopilová 

Podnět: udržování naučných cedulí v lokalitě Knejzlíkových sadů – jejich obnovení. 

3.7 - zasílány výpisy z účetnictví vztahující se k výdajům místní části a přehled akcí nad 500 tis. Kč. 

 
 
Bod 4  Úkoly pro členy místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 

1/17/2021 Vyvěšení do nástěnky: 
- doručené materiály vyvěšeny 

Z: Dostal 
T: vyvěšeno 

 

 

 

Bod 5  Žádosti a podněty směrované k MMPr 
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Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost: 
Termín plnění: 
 

 

1/17/2021 Zřízení Pracovní skupiny pro obnovu Knejzlíkových 
sadů (viz. bod 3.2 diskuze) 

  

2/17/2021 Odstranění cedulí TAO stezky z Knejzlíkových sadů (viz. 
bod 3.2 diskuze) 

  

3/17/2021 Doplnění vykácených bříz vedle památníku 
v Knejzlíkových sadech (viz. bod 3.2 diskuze) 

  

4/17/2021 Otázky p. Knejzlíka (viz. bod č.3.2 diskuze)   

5/17/2021 Otázky p. Trlidové (viz. bod č.3.2 diskuze)   

6/17/2021 Obnovení naučných cedulí v Knejzlíkových sadech (viz. 

bod. 3.6) 
  

 

 

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 

Příloha: zápis z jednání VMČ s p. Pokorným ze dne 21.1.2021 

Předseda pozval členy na další jednání dne 9.3.2021 v 18,00 hod. 

Předseda poděkoval za spolupráci a rozloučil se s přítomnými. 

Zapsal:  Ing. Tomáš Dostal                                                           Dne: 17. 2. 2021 

Kontrolovala: Petra Trlidová 

Ověřil: Ing. Tomáš Dostal 

 

Obdrží kancelář primátora 


