
Vyhodnocení  
ankety týkající se výstavby garáží v ul. U pošty.  

 
 
Anketu zaměřenou na zjištění zájmu o výstavbu garáží v ul. U pošty zorganizoval  odbor 
rozvoje MMPr ve spolupráci s komisí pro regeneraci panelového sídliště Předmostí  
a komisí místní části Předmostí.  
Vyhodnocení provedla komise místní části Předmostí v rámci svého jednání 10.10.2006.  
Přítomni: viz prezenční listina .  
 
Základní údaje.  
Ze studie regenerace panelového sídliště Předmostí zpracované v 10/2003 architektkou  
Magdalenou Zemanovou byla tato lokalita vytypovaná pro výstavbu garáží /tehdy cca 40 /.  
Z této studie rovněž vyplývá, že v Předmostí chybí 500 až 600 parkovacích míst oproti  
standardu.Vhodné lokality pro vybudování nových parkovacích míst jsou těžce zajistitelné. 
Na jaře letošního roku nechal odbor rozvoje MMPr  vypracovat studii garáží v dané lokalitě,  
která měla stanovit maximální počet garáží,které lze v této lokalitě vybudovat a stanovit  
orientační náklady této investice. 
V žádném případě nebylo nikdy uvažováno,že by Magistrát města byl investorem akce.  
Z dotačních prostředků na program regenerace výstavbu garáží nelze rovněž zafinancovat.  
Jediná možnost je buďto založení družstva stavebníků garáží nebo vstup realitní kanceláře  
Jako soukromého investora,který by garáže vybudoval a buďto prodal nebo pronajímal. 
 
Návrh řešení. 
Ze studie zpracované Ing.Majerem v 05/2006 vyplývá,že ve vymezeném prostoru je možno  
vybudovat  54 garáží.32 garáží by mělo výjezd směrovaný do oblouku ul.U pošty, 22 garáží  
by mělo přístup z prostoru stávajícího parkoviště v ul. Dr.Milady Horákové.10 garáží  
je uvažováno jako přízemní/v horní části ul. U pošty /,zbývající jsou  navrženy jako patrové.  
Výstavba garáží by si vyžádala určité terénní úpravy,přeložku kabelu NN a odkanalizování  
dolní části staveniště,kde v současné době při větších srážkách bývá komunikace pod vodou 
/tento stav bude nutno řešit bez ohledu na výstavbu garáží/. Rozsah viz příloha.  
V rámci studie byly stanoveny orientační investiční náklady celé akce  
ve výši cca 12,1 mil. Kč.Jedná se o orientační náklady,které by v případě rozpracování dalších  
stupňů projektové dokumentace byly upřesňovány.Položkový rozpočet pro realizaci by 
pravděpodobně neměl tuto částku překročit . 
Náklady vyšly tak vysoké zejména proto,že by bylo nutné provést dost rozsáhlé zemní práce 
/s ohledem na členitost terénu/,rozsah zpevněných ploch,přeložky inženýrských sítí a 
odvodnění dolní části lokality. 
 
Anketa.  
Tak jak je zmíněno v úvodu, byla v srpnu 2006 zorganizovaná anketa,která měla zjistit zájem 
o výstavbu.V zářijovém čísle přerovských listů vyšel obsáhlý článek informující o záměru, 
včetně anketního lístku.Na několika místech v Předmostí byly umístěny sběrné schránky, do 
kterých mohli zájemci do konce září vložit vyplněné anketní lístky. 
Rovněž v kabelové televizi proběhla informace o připravované anketě. 
 
Proti výstavbě garáží byly podány na MMPr dvě petice.První z 12.9.2006,ve které 30 
obyvatel domů č.4.a 6. v ul.Dr.Milady Horákové vyslovilo nesouhlas,druhá z 20.9.2006,  



Ve které 122 obyvatel z domů č. 1,3,5,7 ul.Dr.Milady Horákové rovněž vyslovilo nesouhlas 
s výstavbou.Jako důvody svého nesouhlasu v obou peticích uvádějí obavy ze zhoršení 
podmínek bydlení v dané lokalitě /zvýšení dopravního zatížení,hluk,prašnost a pod /.V textu  
petic argumentují stávajícím hlukovým zatížením z komunikace I/55.Rovněž v peticích 
navrhují situovat výstavbu garáží do jiné lokality.  
Dne 19.9.2006 se uskutečnila beseda s občany.Besedy se zúčastnilo cca 30obyvatel.Zhruba  
polovina účastníků/mluvčí a zástupci petentů/ se v diskusi vyslovila proti záměru výstavby  
a v podstatě opakovala argumenty uvedené v peticích.V diskusi vystoupili i občané ,kteří  
podpořili záměr.Jako kompromisní řešení bylo ze strany zadavatele navrženo řešení  
přízemních garáží z vjezdem ze strany ul. U pošty,s tím že část střech garáží by byla   
využita jako venkovní stání.I tento návrh byl ze strany odpůrců odmítnut.  
 
Vyhodnocení ankety.  
Do 30.9.2006 bylo odevzdáno 16 vyplněných anketních lístků.Jejich přehledné vyhodnocení.  
 
Závěr.  
Komise místní části Předmostí po dohodě s odborem rozvoje MMPr se na svém zasedání 
10.10.2006 seznámila se všemi dostupnými materiály a předkládá Radě města následující 
doporučení: 
1.Ve schválené a stále platné studii regenerace sídliště z 10/2003 je daná lokalita vyčleněna 
pro výstavbu garáží.s ohledem na konfiguraci terénu v tomto prostoru je jiné smysluplné  
využití těchto ploch značně problematické. Jiné lokality srovnatelné velikosti v lokalitě 
Předmostí jsou v reálném čase dost obtížně zajistitelné. 
2.Realizace 54 garáží/za předpokladu,že by majiteli nebo uživateli byli obyvatelé Předmostí/ 
by přispěla ke snížení nepříznivého stavu dopravy v klidu v Předmostí. Tento počet   
přestavuje cca 10% z deficitu parkovacích míst.  
3.Členové komise na jedné straně chápou obavy petentů,ale současně jsou toho názoru, 
že reálný dopad případné realizace záměru by nebyl tak výrazný.  
4.Některé argumenty ze strany petentů /hluk z silniční dopravy naIú55 a provozu ČD / 
není v silách magistrátu odstranit,ale budou řešeny v rámci dostavby II koridoru a 
připravovaného nadjezdu I/55 přes trať ČD.Po realizací těchto staveb se dá předpokládat  
zlepšení stavu v této lokalitě a negativní vliv garáží by byl menší. 
Rovněž argumentace s vyhledáním vhodnější lokality v rámci Předmostí není reálná pro 
nedostatek vhodných ploch .Využití volných ploch v severozápadní části sídliště je v rámci 
projektu regenerace uvažováno jako plochy pro rekreaci a volný čas. 
5.Jak vyplývá z vyhodnocení anketních lístků zájem o výstavbu projevilo 16 obyvatel, 
pouze 8 je však ochotno /a pravděpodobně i schopno/ investovat předpokládanou částku. 
Je třeba obecně realisticky přihlížet k  „oblíbenosti“ anket mezi občany. 
Dá se předpokládat,že při důkladnějším marketingovém průzkumu potenciálního investora  
by mohl být  zájem větší.  
 
 
Komise MČ i přes negativní postoj cca 150 petentů a zatím přes malý zájem ze strany  
obyvatel Předmostí doporučuje neuzavírat celou záležitost a uvažovaný záměr nadále 
sledovat.Vzhledem k tomu,že investorem akce nemůže být Město Přerov,  
pak v případě zájmu soukromého investora je třeba ho upozornit na problémy, 
které lze v průběhu investiční přípravy záměru očekávat.  
 
Přerov: 10.10.2006  
Zapsal:Ing.Jiří Draška  


