
Dobrý den pane architekte,
                                              jménem osadního výboru MČ Předmostí v návaznosti na Vámi zaslané podklady 
a na průběh prezentace záměru konané dne 12.4.2012
si dovoluji reagovat na Vaši žádost o vyjádření OV k předloženému záměru vybudování žel. zastávky 
Předmostí a vybudování nového podchodu pro cyklostezku. 

Na základě projednání na jednání OV 12.4.2012 ( před prezentací ) a účasti členů OV na prezentaci 
sdělujeme. 

Jako obyvatelé Předmostí samozřejmě vítáme každou možnost zlepšení dopravní infrastruktury v Předmostí, 
které povede k zvýšení standardu bydlení v Předmostí.
Jsme toho názoru, že se však nejedná pouze o otázku žel. zastávky, ale třeba " jen" o zkvalitnění služeb 
MHD ( např. doplnění linek ), rekonstrukce místních komunikací
( Prostějovská, Tyršova, Kotkova, Karasova, Janáčkova ) a pod.. 

Podklady, které jsme obdrželi a doplňující informace předložené na prezentaci považujeme za nedostatečné 
k tomu, abychom mohli zaujmout jednoznačné stanovisko.
Postrádáme hrubý odhad investičních nákladů ( i při prezentaci předkladtel je neuváděl), předpokládanou 
frenkvencicestujících, kteří by zastávku užívali - na prezentaci 
uváděná spádová oblast s cca 12 000 obyvateli nekoresponduje s účastí na prezentaci. Má účast 9 obyvatel 
Předmostí ( z cca 4,5 tisíc ) svědčit o nezájmu o tuto 
nabídku ? Na prezentaci uvedený argument, že neúčast je vyjádřením souhlasu,  "... že ten kdo by 
nesouhlasil, tak by přišel ... " působí meprofesionálně.
Postrádáme stanovisko SŽDC  jako investora rekonstrukce žel. uzlu Přerov II.stavba - zejména z pohledu 
finanční spoluúčasti na vyvolaných změnách řešení.
Dovedeme si představit spoluúčast na financování žel. zastávky, ale asi ne na podjezdu pro cyklostezku - to 
je stále otázka absence hrubého odhadu inv. nákladů. 
Rovněž stanovení dopadu zapracování rozšíření rekonstrukce žel. trati v této části do časového 
harmonogramu přípravy a realizace. Pravděpodobně by bylo nutné vypracovat změnu dokumentace pro 
územní řízení, vyřídit změnu/ dodatek územního řízení. Je jasné, že je nyní asi poslední možnost bez větších 
ztrát dostat tyto změny do této stavby.

S ohledem na účast obyvatel na prezentaci ( svědčí o nezájmu o nabídku ? ) se právě jako volení zástupci 
necítíme v této situci k zaujetí zásadního stanoviska. 

Osobní poznámka: Je škoda, že jste si nenašli chvíli a před konáním prezentace nepřišli osobně na jednání 
OV k obsáhlejšímu prezentování záměru členům OV.
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