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Zápis  5/05/2015

z jednání místního výboru Vinary

Dne 27.5.2015

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

Nepřítomni, omluveni: Šárka Vodáková,

Hosté: příslušník městské policie v Přerově pan Bronislav Pazdera,

Ing. Bohumír Střelec, ing. Jan Polák,  ing. Pavel Vrána,

pan Milan Duda,  ing. Orálek

Program jednání :

1. Zahájení, program 

2. Příspěvky hostí :

Jan Polák

2.1 Požadavek na zrušení sečení TSmP pozemku 9/1, k.ú. Vinary, je obhospodařován. 

Došlo k poškození zasazených stromů.

2.2 Sdělení termínu plesu myslivců v roce 2016 – pátek 12.2.2016.

2.3 Upozornění pro městskou policii a žádost o kontrolu lesních porostů v k.ú. 

Vinary. Dochází ke krádežím dřeva, pytláctví a pohybu vozidel na lesních 

cestách. Nutno vyvodit postihy při dopadení pachatelů.

Milan Duda

2.4 Sdělení termínu plesu zahrádkářů v roce 2016 – sobota 12.3.2016.

2.5 Upozornění na úklid v prostorách KD po akcích.

Pavel Vrána

2.6   Informace o přípravě dětského dne pořádaného SDH dne 31.5. 2015.

2.7 Informace o přípravě hodů místní části. Bylo dohodnuto, že MV zajistí společný 

plakát na celý průběh hodů. Hody budou probíhat v 17.7. – 19.7. 2015.

  Bohumír Střelec

2.8 Podal informaci o systému svozu KO a BRKO.

2.9 Podal informaci o systému údržby komunikací, úklidu a sečení trávy.

2.10 Diskuse o systému informací o výše uvedených bodech.

Pan Orálek

2.11  Informace o záměrech při provozu KD, požadavek na omezení vstupů ze strany 

hasičů do společných prostor KD – nedostatečný úklid.

2.12 Požadavek na instalaci podružného měření plynu a vody v KD. 

Stanovisko MV :

- MV žádá o instalaci podružného měření vody pro část užívanou HZS. 

Předpokládaná částka cca 5000,- Kč
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- MV žádá MMPr o prověření ekonomiky vytápění místnosti rozhlasu – městská 

policie a to při vytápění plynem/elektřinou.

- MV ke sdělení pana Orálka  o dlouholetém přeplácení vody za provoz hasičské 

zbrojnice sděluje, že je nutno řešit s MMPr, odborem majetku. Výbor nemá 

smluvní vztah ani kompetence.

3. Řešené záležitosti

3.1 Zástupce výboru – Grapl, provedl prohlídku společenské místnosti spolu 

s pracovnicí MMPr – paní Vrbovou. Bylo konstatováno znečištění potahů židlí, 

poškození žaluzií  a poškození obkladů stěn. Bude provedena oprava a zvýšená 

kontrola užívání prostor. Z tohoto důvodu požádal MV starostu SDH o zajištění 

účasti správce prostor – pana V. Běhala na příští schůzi  MV.

- Žádáme o doložení výpůjční knihy prostor.

- MV požaduje po SDH dořešení uzavření dveří mezi předmětnými prostorami a 

chodbou KD při zápůjčkách ke spol. akcím. Tato chodba není předmětem 

pronájmu MMPr s SDH !!!!!

- MV žádá o důslednou kontrolu stavu a úklidu prostor při pronájmech.

ÚKOL:         do 30.9.2015

ZODPOVÍDÁ:      T. Grapl       

                                                                                                          

3.2 MV žádá o dokončení dláždění před pohostinstvím Skalka ve Vinarech. Na tyto práce je 

v plánu financí rezervována částka cca 68.000,- Kč.

ÚKOL:    od 30.9.2015 do 

30.11.2015

ZODPOVÍDÁ:      T. Grapl       

3.3 MV žádá MMPr o předložení aktuálních map sečení a zimní údržby.

ÚKOL:    v co nejkratším. ter.

3.4 MV žádá MMPr o zajištění  řezu šeříkové stěny mezi zahradou MŠ a bytovkou v ulici Za 

Humny. Stěna prorůstá do plotu zahrady MŠ.

ÚKOL:    do 30.9.2015

3.5 Nutno provést měření stromů určených v požadavcích na kácení. Jedná se stromy 

omezující vedení a komunikace a před KD v rámci záměru revitalizace ploch.

Měření provedou : Grapl, Machura, Polák v termínu do 30.6.2015.

Předání na MMPr : v následujícím zápisu z jednání MV.

4. Ostatní, různé.

4.1 Požádat provozovatele pohostinství Skalka o účast na příštím jednání MV.

ÚKOL:         do 15.6.2015 
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ZODPOVÍDÁ:      T. Grapl       

4.2 Informace pro občany : Proběhla namátková kontrola odpadních nádob před vyvezením 

s ohledem na separaci odpadů. Někde závady. E.mailem byl informován předseda MV.

4.3 Občan z RD v ulici Za Humny požádal o provedení vodorovného značení před vjezdem do 

garáže RD. Dochází k parkování a tudíž nepřístupnosti. MV žádá pana Pazderu o 

doplnění do návrhu pro vodorovné značení v MČ.

4.4 Společenství vlastníků bytovky v ulici Za Humny požádalo MMPr o opravy vjezdů 

k jednotlivým garážím a chodníku  v ulici Za Humny.

MMPr odpověděl dopisem a dal na vědomí MV. 

MV se ztotožňuje s obsahem stanoviska MMPr.

Oprava chodníku bude zařazena do požadavků na následující roky.

4.5 Probíráno opětovné porušování dopr. Předpisů parkováním na chodnících v MČ. MV 

schválil následující postup :

- Na tuto skutečnost bude opakovaně upozorněno v hlášení místního rozhlasu;

- Příslušník MP bude upozorňovat vložením upozornění k vozidlu.

V případě opakovaného porušování bude řešeno pokutami v souladu se zákonem.

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

Zapsal: Tomáš Grapl Datum:  27.5.2015

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

           Dále : spolky


