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Zápis  2/02/2015

z jednání místního výboru Vinary

Dne 25.2.2015

Za MV přítomni: Šárka Vodáková, Dita Kraváková, Tomáš Grapl, Tomáš Přikryl,     

Vladimír Machura

Hosté: příslušník městské policie v Přerově pan Bronislav Pazdera

pan Zdeněk Navrátil

Program jednání :

1. Uvítání hostů

2. Kontrola úkolů ze zápisu č. 1/02/2015

- bod. 3a) splněno …… za účasti zástupců Místního výboru ( pí.Kraváková, 

p.Machura) a zástupce  sdružení zahrádkářů  (p.Duda)  

se zástupci St. města Přerova bylo uskutečněno 

jednání s prohlídkou kulturního domu. 

Předpoklad je, že zástupce města Přerova provede o tomto jednání zápis. Nadále trvá 

požadavek na řešení podmínek nájmu KD.

- Bod č. 11.2. zůstává nadále v platnosti.

- Body č. 4., 5.b), 5.c), 5.d), 6. zůstávají  v řešení.

- Bod č. 6.a)  zůstává otevřený – zaurgovat.

- Bod č. 8. splněno …… dle vyjádření dopravního inženýra Policie ČR( pana 

ing. Šenka ) je značka zóny omezující rychlost na „20   

                                                         km/hod“ platná, ale v současné době se již v 

současnosti  nenavrhuje.

Dopravní inženýr doporučuje zvážit - projednat 

změnu dopravního značení dle současně platných 

předpisů. ( zóna + 30 km/hod. ). Zařazeno do bodu 

projednání na veřejné schůzi.

3. Investiční akce 

Pokračování oprav chodníků v obci -  v řízení jsou tři části :

1. pokračování započatého chodníku Vinařská až po  sklenářství Navrátil,

2. chodník od Kapličky  (Vinařská ul.) po zatáčku  ( do ulice U Zahradnictví )

3.  chodník v ulici U Zahradnictví .

Pro zadání prací je nutné vyřešení majetkových záležitostí pozemků chodníků a projektová 

připravenost.
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Jednotlivé části   a jejich připravenost včetně předpokládaných nákladů  budou projednány se 

zástupci St. města Přerova  a následně občany místní části na veřejné schůzi.

4. Rozdělení kompetencí  členů místního výboru:

( Členové výboru se dohodli  na rozdělení kompetencí při vlastní činnosti MV )

Jednání s MMPr, investice, jednání se stranami Ing.Grapl

Zástupce MV do výboru pro Místní části, finance Ing.Přikryl

Kultura,  společenský život MČ pí. Kraváková

Komunikace s občany a organizacemi (MČ, Město) pí. Vodáková

Bezpečnost v MČ, jednání s Městskou policií  Přerov p. Machura

5. Vyvěšení termínů schůzí, seznamu členů Místního výboru,  e-mailová adresa 

Místní výbor se bude scházet pravidelně, a to poslední středu v měsíci – v těchto termínech:

leden 25.únor 25.březen 29.duben 27.květen 24.červen

29.červenec 26.srpen 30.září 21.října 25.listopad 16.prosince

ÚKOL:    do konce února

ZODPOVÍDÁ: p. Machura

6. Řešené záležitosti 

6.1. Podaná stížnost na nevhodné umístění kontejnerů pro tříděný odpad v ulici Růžová.

ÚKOL:    řešit s projektem na chodník 

v ulici Růžová 

ZODPOVÍDÁ: Místní výbor

6.2. Žádost o posílení počtu přistavovaných velkoobjemových kontejnerů . 

ÚKOL:    do 25.3.2015 

ZODPOVÍDÁ: pí. Kraváková

6.3. Navrhujeme kontrolu sečení trávy na vyznačených a odsouhlasených veřejných plochách 

provádět jak zástupci MV, tak i zástupcem  Městské policie. 

ÚKOL:    průběžně

ZODPOVÍDÁ: pí. Vodáková

6.4. Velkoobjemové kontejnery na bio odpad – v MČ bude přistaven  na 3 hod. TSmP

doporučují hlídat obsah ukládaného odpadu. 
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Projednat se zástupci Městské policie možnost využívat pro tuto činnost místního 

Městského policisty.

Doporučujeme ke kontejneru osadit viditelnou tabuli s podmínkami ukládání, škodou 

při porušení  a případnou náhradou škody. – TSmP.

ÚKOL:    do 25.3.2015

ZODPOVÍDÁ: pí. Vodáková

6.5. Upozorňovat občany na protizákonné stání – odstavování osobních či nákladních 

automobilů na chodnících MČ.  Městská policie bude tento problém aktivně řešit.

Při hlášení rozhlasem toto upozornění zařazovat.

Nutno upozornit, že na nově předlážděných chodnících je možná ztráta záruky na 

provedené práce.

ÚKOL:    průběžně

ZODPOVÍDÁ: MV

6.6. Řešit problematiku porušování zákazu vjezdu do  areálu  Skalky   včetně  uzamykání 

závory.

ÚKOL:    do 29.4.2015

ZODPOVÍDÁ: pí. Vodáková, 

          Městská policie

6.7. Projednat umístnění značky upozorňující  na parkovací plochu za  Kulturním domem  ( 

omezení stání na rušné ulici Vinařská  v nebezpečném místě blízko zatáčky)

ÚKOL:    do 29.4.2015

ZODPOVÍDÁ: T. Grapl

6.8. Seznámit se s problematikou týkající se změny vlastníka části  pozemku  - ovocné 

zahrady u Mateřské školky. Pozvat na březnovou schůzi zástupce školního zařízení a

zástupce zřizovatele.

ÚKOL:    do 25.3.2015

ZODPOVÍDÁ: T. Grapl

6.9.Tomáš Grapl  upozornil  na technický stav a estetickou hodnotu  výlepové plochy  a 

vývěsních skříněk ZSV a výboru MČ v blízkosti KD. Doporučuje projednat s vlastníky a tyto 

sjednotit velikostně i typově.  Viz např. pěkná vývěska v Kozlovicích.

ÚKOL:    do 30.6.2015

ZODPOVÍDÁ: T. Grapl

6.10. Tomáš Grapl  navrhl zajistit do MČ informační tabuli o historii a zajímavostech Vinar . 

( viz okolní obce – Sobíšky apod. Navrhuje přednést návrh v komisi pro MČ – Tomáš 

Přikryl a pokusit se zajistit tyto jednotné pro všechny MČ St. města Přerova.

ÚKOL:    do 31.5.2015

ZODPOVÍDÁ: T. Přikryl



4

6.11. Připravit termín a  program jednání veřejné schůze s občany 

ÚKOL:    do 25.3.2015

ZODPOVÍDÁ: MV

7. Různé

7.1. Ing. Přikryl seznámil MV s projednávanými body  výboru pro Místní části.

Předseda Místního výboru: Ing. Tomáš Grapl, v.r.

Zapsala: pí. Vodáková Datum:  25.2.2015

Rozdělovník:  e-mail MV,  2 x  Magistrát města Přerova

           Dále : 


