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Zápis  3/03/2015

z jednání místního výboru Vinary

Dne 25.3.2015

Za MV přítomni: Dita Kraváková, Tomáš Grapl, Tomáš Přikryl, Vladimír Machura

Nepřítomni, omluveni: Šárka Vodáková,

Hosté: příslušník městské policie v Přerově pan Bronislav Pazdera,

paní Mgr. Bc. Věra Václavíčková, paní Dagmar Janků

Program jednání :

1. Zahájení, program 

2. Kontrola úkolů z předchozích zápisů :

č. 1/02/2015

- Bod č. 4     ……… splněno projednáno s TSmP Šárkou Vodákovou

- Bod č. 5a  ……… splněno provozní řád doručen

- Bod č. 5b ……… splněno projednáno s MMPr, odbor majetku

- Bod č. 5d ……… splněno viz zápis dále

Zbývající body zůstávají v řešení

č. 2/02/2015  

- Bod č. 5     ……… splněno dnes vyvěšeno

- Bod č. 6.1  ……… splněno bude zařazeno do požadavku pro PD Růžová

- Bod č. 6.2  ……… splněno nárokováno na TSmP Ditou Kravákovou

- Bod č. 6.4  ……… splněno projednáno s TSmP Šárkou Vodákovou

- Bod č. 6.8 ………  splněno viz zápis dále

- Bod č. 6.11……… splněno viz zápis dále

Zbývající body zůstávají v řešení

3. Jednání  s vedením ZŠ a MŠ ve věci zahrady u MŠ ve Vinarech.

Paní ředitelka Václavíčková vyslovila žádost o revokaci rozhodnutí o oddělení části zahrady 

MŠ ve Vinarech pro vybudování kombinovaného hřiště a zpětné přiřazení pozemku k zahradě 

MŠ.  Žádost zdůvodnila budoucími záměry využití zahrady. 

V uvedené žádosti bylo dohodnuto :

- Paní ředitelka Václavíčková doloží písemnou formou žádost o revokaci rozhodnutí včetně 

zdůvodnění, a to do konání veřejné schůze s občany MČ  Vinary.

- Paní ředitelka Václavíčková prohlásila, že ZŠ a MŠ J. A. Komenského netrvá na vybudování 

kombinovaného hřiště pro MŠ a veřejnost  na odděleném pozemku.

- Paní ředitelka Václavíčková přislíbila  účast na veřejné schůzi s občany s aktivní diskusí 

k předmětné záležitosti.
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4. Veřejná schůze s občany

4.1 Termín VS je stanoven na středu 29.4.2015 v 17.00 hod. v KD ve Vinarech

4.2 Pozvánky zajistí  T. Grapl, bude vyhlášeno místním rozhlasem.

4.3 Program na VS je stanoven následující :

- Investice, opravy chodníků, stav KD

- Návrh úpravy veřejné plochy před KD, zelených ploch

- Zahrada MŠ – původní záměr vybudování hřiště

- Režim dopravy v místní části – zóna 20 km, parkování vozidel a pod.

- Příspěvek příslušníka Městské policie pana Pazdery

- Různé, diskuze

Žádáme MMPr o delegování zástupců magistrátu SMPr na veřejnou schůzi s ohledem na 

naplánovaný program  VS.

5. Vinarské hody

Budou zajištěny plakáty na celý hodový víkend, zajistí MV – počet ks 5

6. Řešené záležitosti 

6.3.1 Bude provedena kontrola tech. stavu komunikací za účasti zástupce TsMP – paní 

Polívkové za účelem reklamací př. provedení oprav. 

ÚKOL:    do 15.5.2015

ZODPOVÍDÁ: dohodne a provede

                                                                                                                                           T.  Grapl

6.3.2 Připomínky k údržbě komunikací, odhrnování sněhu v letošní zimě. Bude připravena 

mapka s doporučením k odhrnování k příslušné volné krajnici. Ta bude projednána s přísluš. 

pracovníkem TsMP.

ÚKOL:    do 31.10.2015 

ZODPOVÍDÁ: V.Machura

6.3.3 MV žádá MMPr o provedení kontroly funkčnosti reproduktorů rozhlasu.

6.3.4  MV upozorňuje MMPr na absenci označení místní části ze strany komunikace od 

Popovic – „ V Trnečkách“.

6.3.5 K připomínkám občanů ke změně četnosti vyvážení KO, respektive k prodloužení 

termínu vyvážení na 1 x za dva kalendářní týdny.

Byla provedena telef. konzultace s odpovědným pracovníkem MMP., panem Kubanem 

s následující odpovědí:

- Stávající režim schválila rada města Přerova v předešlém volebním období. Četnost 

vývozu nádob s KO není dle pana Kubana stanovena žádným hygienickým ani jiným 

předpisem.

- Režim kombinace vyvážení KO a BRKO je např. stejný jako v Olomouci, kde dle sdělení 

funguje již několik let.
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U bytovky doporučujeme posílit počet kontejnerů na KO na min. 2 – 3. Bylo zjištěno 

přeplnění kontejneru již po jednom týdnu.

6.3.6 Žádáme prověřit stav VO v nově vzniklých ulicích na jihozápadní části MČ.

6.3.7 Požadujeme  zajistit u příslušného správce vodního toku Vinarský potok – dle našich 

informací Povodí Moravy a.s., prohlídku trasy toku v katastru MČ a v trase 

k Popovicím. Následně provést údržbu koryta toku. 

Je patrné silné zanesení koryta  toku a propustků, , zarostení koryta náletovou zelení 

apod.

6.3.8 Žádáme o sdělení, jakou formou a četností, je prováděna údržba suchého poldru nad 

MČ směrem od pozemků „ V Obcích“ ( severozápad MČ ).

7. Různé

7.1.Tomáš Přikryl seznámil členy MV s projednávanými body jednání výboru pro Místní části.

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

Zapsal: Tomáš Grapl Datum:  25.3.2015

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

           Dále : spolky, ZŠ a MŠ J.A. Komenského, Předmostí 


