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Zápis  4/04/2015

z jednání místního výboru Vinary

Veřejná část jednání
Dne 29.4.2015

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

Vladimír Machura

Hosté: zástupci Magistrátu města Přerova : p. P. Košutek,  p. Z. Vojtášek,  

p.P.Hrbek, 

ZŠ + MŠ Předmostí :  p.  Václavíčková, p. Janků

Občané místní části

Program jednání :

1. Uvítání občanů a hostů, představení MV, představení zástupců MMPr.

2. Seznámení občanů s finanční situací, T.Přikryl :

- částka určená na 1 občana je pro rok 2015   1000,-Kč

- celkem obyvatel v místní části Vinary   741 

-  nevyčerpané finance z roku 2014  tj. 2,2 tis. se do roku 2015 převádějí

-  rozpočet : kultura 40 tis. Kč,  spotř. materiál 10 tis. Kč,  investiční akce ( oprava chodníku ul. 

Vinařská od kapličky po křižovatku), 100 tis. Kč,  rev. zeleně u KD, dodláždění plochy + herní 

prvky v areálu Skalka 67 tis. Kč + 20 tis. Kč.

Dodatek k rozpočtu , T.Grapl :

 Opravy chodníku   - vzhledem k rozpracovanosti přípravných prací,  jsou nyní 

plánované ve  3 lokalitách ( pokračování  chodníku od obchodu dále  po konec ulice,  

do kapličky ke křižovatce a ul. U Zahradnictví – tam problémy s pozemky), na další

opravy chodníků jsou dány požadavky - ul. Za Humny apod.

 KD –tech. stav KD je neutěšený, jak vnitřní prostory, tak venkovní prostory. Je co 

zlepšovat.

 Úprava plochy před KD – T. Grapl sdělil, že výbor MČ pokusí o získání dotace a 

vyřízení grantu od organizace O2. Toto je ale podmíněno spoluprací se sdruženími i 

občany. Jednalo by se o pokácení  stávající vzrostlé zeleně a výsadbu nové zeleně 

s parkovou úpravou plochy před KD.  Jako první bod je nutno zajistit PD a  

 MV provede inventarizaci zeleně v MČ a  zjištění jejího stavu. 

 MV uvažuje o rozšíření parkovacích míst a to  po levé straně Vinařské ulice ( směr od 

Přerova) – pod starými hrušněmi.
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3. Problematika části zahrady Mateřské školky , T. Přikryl

část zahrady mateřské školky byla převedená na odbor majetku MMPr, ale se změnou vedení 

ZŠ + MŠ  je projednáván návrh na zpětné převedení zahrady pro potřeby na MŠ.

Pí. ředitelka školy/školky   pomocí prezentace  přednesla představu  o revitalizaci zahrady. ( 

tato bude k dispozici na stránkách  MěÚ – místní část Vinary)

Pro veřejnost se nabízí - otevření keramické dílny,  vybavení tělocvičny umožňuje výuku

základních pohybových dovedností a je také možnost jejího využití pro veřejnost.

T.Grapl apeloval, na přednostní umisťování dětí občanů MČ do MŠ….toto bylo přislíbeno.

Stanovisko k požadavku vydá výbor MČ po neveřejné části jednání.

4. Režim dopravy v místí části, Vl. Machura

- Nedořešené parkování u školky  pro rodiče ( pořádané akce pro rodiče  a problém 

s parkováním);

- Parkování v areálu Skalka – i přes zákazovou značku je zde při větších akcích parkováno;

- Obcí Vinary od Lýsek k „rybníčku“  prochází silnice 3. Třídy;

- Ostatní komunikace v obci jsou místní;

- Problém s již zastaralým označením  „Zóna 20“   ;

- Dálnice – předpoklad že se letos zahájí výstavba;

- Problém s parkováním občanu na chodnících ;

- Bezpečnost v obci  řeší místní policista;

       5.   Informaci od místního městského policisty -  informace pro nepřítomnost přednesl

T. Grapl. V obci se řeší tyto problémy :

- Odstavování automobilů v úzkých místech  komunikací ;

- Rychlá jízda v rovnějších úsecích;

- Vjezd do zákazu vjezdu na Skalce – apel na hasiče, jako provozovatele areálu, parkování 

za KD;

- Parkování na chodnících ;

5. DISKUZE:

Dotaz občana:

Co se vybuduje před KD za 100 tis. Kč  ?   

Odpověď: 

T.Grapl - zatím není možné odpovědět, neboť  práce na projektové dokumentaci se teprve 

zahájí a zatím probíhají jednání o nejvhodnějších projektech.

Z. Vojtášek - odpověděl na několik bodů:  

- Revitalizaci zeleně před KD je nutno řešit s pí. Doupalovu, bude zřejmě potřeba 

stavební povolení na kácení stromů a keřů  většího objemu. Projednání kácení 

zeleně je potřeba řešit 1 rok předem… zatím je to ve fázi zjišťování možností 

takovýto projekt realizovat. 
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- MŠ zahrada – fin. prostředky na revitalizaci předané části zahrady byly v roce 

2014 převedeny na zateplení restaurace v areálu Skalka. Původně se na 

vybudování hřiště v areálu MŠ  počítalo s finanční částkou okolo 500 tis., Nyní již 

finance vyčleněny nejsou. 

Finanční prostředky na revitalizaci zahrady  v případě jejího převedení zpět na MŠ 

bude hradit MŠ .

- Parkování vozidel – MV podal na  MMPr žádost o navádění dopravy na parkoviště 

za KD  (  dotaz občana : osvětlení parkoviště  -  sloup s osvětlením tam je, stačí jen  

opravit a udržovat ), ta se vyřizuje.

- Dopravní značení – obnova stávajícího zastaralého značení -  musí si hradit  MV, 

není  to v rozpočtu města pro rok 2015.

- „Zóna 20“ – tuto záležitost nechává MMPr na zvážení MV , bude to náklad Města.

MINI HLASOVÁNÍ  K OMEZENÍ RYCHOSTI ..…přítomní občané jsou pro změnu

dopravního značení a omezení rychlosti. Současná dopravní značka bude 

nahrazena nyní platnou  značkou omezující rychlost na 30 km/hod.

Dotaz občana:

Zateplení Skalky -  proč jsou prostředky města investovány na podnikání soukromé osobě –

pronajímateli ?

Odpověď: 

T.Grapl – toto řešil a rozhodl minulý MV, obnova fasády na objektu v majetku města.

Z. Vojtášek – jedná se o zhodnocení majetku města, je to v kompetenci MV, který se 

občanům zodpovídá.

Připomínka občana:

Oprava vodovodu realizovaná asi v roce 2013 -  žádá o vyřešení  reklamace  - po dešti jsou na 

komunikaci louže občan poskytne fotodokumentaci zástupcům MV?

Odpověď: 

T.Grapl – provede prohlídku se zástupkyní TSmP  ve věci oprav př. reklamací.

Z.Vojtášek – reklamaci si určitě v součinnosti s MV jeho odbor přebere a „pohlídá“

Dotaz občana:

Problém v ulici Doubí :  1. cesta se rozšiřuje a zužuje, parkování vozidel místních obyvatel je 

problematické. 2. u Vinarského potoka je vysoká a neudržovaná travnatá plocha , kterou musí místní 

občané udržovat vlastními prostředky.  3. Na neudržované travnaté ploše je možno vybudovat 

parkovací plochu.

Odpověď: 

T.Grapl – řešení je přijít  na výbor s návrhem….možnost udělat jednosměrky v části ulic.

Š. Vodáková  -  při jednání na TS mi bylo sděleno, že  údržba travnatých ploch je již v minulosti vy -

soutěžená, a není ji možné rozšiřovat….toto bude ještě konzultováno.

Připomínka občana:
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Na konci ulice U Zahradnictví, směr na Popovice je  v místě, kde VaK budoval šachtu a překopal silnici 

značně vystouplý asfalt , dělá problémy s přejížděním. Je potřeba toto místo opravit.

Odpověď:

T. Grapl  – bude informovat SMPr.  Dále byla provedena kontrola vodního toku,  který je zanesen  a 

bylo by potřeba jej vyčistit – také bude řešeno s městem.

Dotaz občana :

Suchý poldr -  současný stav je špatný, odpad je již nevyhovující – splavuje hlínu a zanáší kanál, je 

nutné přečištění přepadu – v případě přívalových srážek hrozí zaplavení části Vinar. 

Odpověď:

T.Grapl:  již byl vznesen dotaz na postup týkající se problému“ Poldru“ na město.

Z.Vojtášek:  pošle k zjištění stavu zodpovědného zaměstnance.

Dotaz občana: 

Kdo bude hradit náklady spojené s revitalizací zahrady MŠ?

Odpověď:

Ředitelka ZŠ +MŠ:  náklady hradí školka.

Připomínka občana:  

Nesouhlasí  s navrácením zahrady MŠ – vybudování  hřiště  např. na volejbal a možnost  scházení se 

maminek  apod. by bylo pro obec vhodnější.

Odpověď: 

Ředitelka MŠ :  pro občany je možnost využít hřiště a zeleně za „bytovkami“ , jen se také asi musí 

revitalizovat.

Dotaz – info občana: 

Přiklání  se k využití zahrady pro MŠ , lidé se spíše scházejí na hřišti Skalka,  souhlasí s revitalizací 

budovy Skalka.

Dotaz – info občana :

Hřiště  i pískoviště pro veřejnost  je za bytovkami – může se jen revitalizovat a využívat.

Dotaz občana:  

Sál v KD a jeho údržba  - zůstane v podnájmu ?

Odpověď:

Z.Vojtášek:  město neuvažuje o provozování KD - k provozování potřebuje nějakou přisp. Org. ,, 

soukr. osobou apod. .  Podpora místního výboru , místních sdružení  s pronajímáním majetku města. 

MV  musí přijít s jiným využíváním KD než nájem „cizí osobou“ . Odbor MV aktuální smlouvu 

s nájemcem .

Dotaz, připomínka občana:

1.Svoz odpadu – změna režimu svozu odpadu  - bio odpad -  bude zapáchat  a kapacita je 

nedostatečná.   2. Tříděný odpad – plné kontejnery – jak je to s odvozem. 3. Výsadba stromů u 
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Vinarského potoka (před jeho průtokem Vinary) -  vysazené stromy jsou zničeny – kdo tuto zeleň 

udržuje ?

Odpověď:

č. 1. a 2. , p. Kuban - stávající režim je schválen předešlým  vedením MMPr, zatím je ve fázi sběru 

informací o funkčnosti a vhodnosti tohoto režimu.  Poté se údaje vyhodnotí .

č. 3. T. Grapl - stromky to byla asi náhradní výsadba za pokácené topoly  u silnice 3. třídy ( nechal 

pokácet Kraj  - nebo už to byla příprava pro výstavbu dálnice )

č.3 Z. Vojtášek –  proč nikdo nekontroluje výsadbu a následnou údržbu bude následně zjištěno –

dotaz bude podstoupen odboru Životního prostředí.

Dotaz - info občana:

U svozu odpadu se především  jedná o hygienu a přiklání se ke svozu odpadu v kratším režimu (každý 

týden komunální odpad)

Odpověď: 

Z.Vojtášek:  smyslem města je více třídit a snížit množství komunálního odpadu. 

Svoz tříděného odpadu je dle harmonogramu ( každý týden)  - může se stát, že  stání je 

poddimenzované ( nutno informovat buď MV nebo TSmP  a určit místo stanoviště s problémem )

Svoz 1x za 14-dnů -  se nyní zkouší zavézt, po čase  bude vyhodnocováno – pokud bude odpad 

zapáchat, nebo nádob vytékat, bude se ihned řešit. SMPr dodává občanům popelnice  zdarma (což 

není běžné).

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

Zapsala: Š. Vodáková Datum:  29.4.2015

Neveřejná část jednání

1. Projednání žádosti o zpětném převedení části pozemku zahrady pro potřeby MŠ ve Vinarech. 

Žadatel viz. předchozí zápis vedení ZS+MŠ Předmostí.

Vedení MŠ/ZŠ  předalo  záměr na zřízení „Mateřinkového ovocného sadu“ v areálu zahrady 

MŠ Vinary.

1.1 Vzhledem k předchozímu projednávání  převodu pozemku pouze  na 

jednáních MV  rozhodl se současný MV  projednat a rozhodnout o žádosti na 

svém jednání.

Výbor provedl podpůrné zjištění v množství hřišť obdobného charakteru 

v lokalitě města Přerova a bylo zjištěno: ve městě Přerově je v současné době 

vybudováno celkem 30 dětských hřišť, kde počet herních prvků je 5 a více.

Počet obyvatel města Přerova ( zjištěno na internet. stránkách statist. Úřadu 

činí 38.535 obyvatel) Z uvedeného vychází , že na jedno dětské hřiště  

vychází na cca 1285 obyvatel. Při porovnání se stávajícím stavem, kdy MČ má 

jedno hřiště v areálu Skalka a jednu plochu za bytovkou v ulici Za Humny lze 
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konstatovat, že tento počet je vzhledem k počtu obyvatel MČ  (741) 

dostatečný.

1.2 Výbor uvažuje o postupném rozšiřování hřiště v areálu Skalka.

1.3 Závěr: MV po projednání souhlasí se zpětným převedením části pozemku 

zahrady MŠ do kompetence oboru školství ( pro potřeby MŠ) za níže 

uvedených podmínek:

- Do 2 let bude zahájeno deklarované budování záměru „Mateřinkový ovocný sad“ a tento 

záměr bude dokončen do 3 let od převedení.

- Do záměru bude zahrnuto vybudování parkovacích stání pro rodiče dětí v MŠ  ( dopor. 

min. 5 parkovacích stání).

- MV požaduje garanci 100% umísťování dětí občanů místní části Vinary.

- Žádáme odbor majetku o zapracování těchto podmínek do „převodní smlouvy“ a předání 

informací o odsouhlasení  požadavku MV a zapracování do „převodní smlouvy“.

2. MV se seznámil s nabídkou Ing. Bělařové (zahradní architektka) na zajištění projektové 

dokumentace a podkladu pro dotaci pro „Revitalizaci veřejného prostranství před KD ve 

Vinarech“.

MV s nabídkou souhlasí a žádá o vystavení objednávky na zajištění výše uvedeného.

3. MV na základě předchozích jednání a průběhu veřejné schůze žádá o zajištění projektové 

dokumentace a povolení stavebních úprav chodníku v ulici Vinařská, rozsah dle přiložené 

situace. Žádáme o kontakt na vybraného projektanta a spoluúčast  MV na projektových 

pracích.

4. Různé

4.1. MV žádá o zajištění výměny režimu dopravy v MČ změna stávajícího dopravního značení 

ze „Zóna 20“ na  „Zónu 30“  viz. souhlasné projednání  občanů na veřejné chůzi.

Používané zkratky: 

MV – Místní výbor

MČ – Místní část

MŠ – Mateřská školka

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

Zapsala: Š. Vodáková Datum:  29.4.2015

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

           Dále : 


