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Zápis  6/06/2015

z jednání místního výboru Vinary

Dne 24.6.2015

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

Šárka Vodáková,

Nepřítomni, omluveni:

Hosté: příslušník městské policie v Přerově pan Pazdera,

Pí. Ing. Bělařová, p. Radek Pospíšilík

p. Duda – předseda CZS

Program jednání :

1. Zahájení, program : informace hostů k tématice veřejné zeleně, řešené záležitosti

2. Příspěvky hostí :

2.1. Ing.  Bělařová – nastínila, jaké jsou možnosti pro plánovanou revitalizaci zeleně před KD ver 

Vinarech:

a) Zažádat město o realizaci projektu revitalizace zeleně

b) Projekt rev.zel. realizovat pomocí nadace  VIA  -  lepší spolupráce s občany, kteří si sami 

rozhodnou, co   a jak by se jim líbilo, co by mohlo jak sloužit.  Žádost musí podat nějaké 

organizace, sdružení nebo spolek.

Projekt VIA je o komunitním setkávání např.  realizuji nějaký záhonek (bylinková zahrádka) –

děti = budoucí zahrádkáři  společně se staršími zahrádkáři ze spolku ZSV budou spolu 

komunikovat a o záhon se starat . Nebo  např. lavičky - prvek s historie, který se objeví na 

těch lavičkách (byli tu  Jezuiti ) a setkávání se komunity MČ např. (sousedský punč). 

c) Projekt, který navrhne paní Bělařová  a my budeme realizovat z financí MČ v následujících 

letech.

Výbor MČ má v úmyslu realizovat  dle bodu b), nutno však zajistit sdružení či spolek. Další 

jednání s ing. Bělařovou proběhne v měsíci září.

2.2. Ing. Pospíšilík - výsadba stromů:

Na „papír“ dát představu, jak by měla vypadal obec tak na 20 let dopředu – občané by měli předat 

výboru pro místní část podněty.                                                                                                               

Magistrát má volné „stromy“  (ovocné, lesní, parkové) a potřebuje plochy, kde by se daly stromy 

z náhradní výsadby  vysadit. (oslovit pamětníky staré aleje, postavit biokoridory pro zvěř) svodnice 

rybníky, mokřady. Účelem je mimo jiné zadržování vody v krajině.

3. Řešené záležitosti:

3.1. K záměru Pan Běhal, zástupce SDH,   se z jednání  omluvil, nedostavil se. 
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3.1.1. Smlouva o pronájmu nebytových prostor s SDH -  zažádat MMPr o její předložení a konzultaci 

k podmínkám pronájmů – evidence, odpovědnost apod.

3.2. O dokončení dláždění  v areálu Skalka je  požádáno – proběhne na podzim.

3.3. Požádat TS o vytištění mapy   pro sečení  a zimní údržbu  v podobě, jaké  byla dnes předložena 

panem Pospíšilíkem (mapa „zelené plochy“)

3.4.  Měření stromů nebylo zatím provedeno. Přesouvá se do dalšího období.

4. Ostatní, různé

4.1.  Zástupce pohostinství Skalka se nedostavil. Bylo projednáno osobně – požadavek na 

4.2. T. Přikryl 

4.2.1. předal ke kontrole platby za kulturní akce konané od 1.1 do 24.6.2015. Kontrolu provedl 

p.Grapl, pí. Kraváková. Vyplacené dotace za kulturní akce jsou k dnešnímu dni v pořádku.

4.2.2. p. Přikryl vytvoří přehlednou tabulku akcí a veškerých  informací z MV.

ÚKOL:         do 1.9.2015 

ZODPOVÍDÁ:      T.Přikryl       

4.3. D. Kraváková

4.3.1.  informovala, že místní rozhlas stále není v pořádku. Nutno požádat o kontrolu funkčnosti.

ÚKOL:         do 1.9.2015 

ZODPOVÍDÁ:      D.Kraváková       

4.3.2. Svodnice  potoka je po přívalových deštích znečištěna odpadními vodami, toaletním papírem.

Žádáme tímto MMPr  o zajištění  provedení kontroly stavu kanalizace v MČ a sdělení, jak  tomuto 

stavu zamezit.

4.3.3. informace o přistavování velkoobjemových kontejnerů a hledání dalších možností pro 

přistavení. (např. v ulici Doubí )

4.3.4. Hlášení – přidat informace o stání aut na chodníku + uklízení psích exkrementů
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4.3.5. Pan Orálek  , nájemce KD, problémy týkající se nájemní smlouvy  s úřadem řeší.

4.4. V. Machura – informace k inventáři.

4.4.1. Inventář MV je lopata a smeták a  asi nové židle + několik stolů na sále KD 

4.5. Š. Vodáková

4.5.1.  Stav silnic po opravách VaK – před vypršením záruční doby:

Obchůzkou bylo zjištěno, že část opravených asfaltových ploch je propadlá. Některé kanály a 

šoupátka jsou výš než vozovka. V ul. Mezilesí I  je značně poškozený kovový sběrač – příčná liniová 

vpust.

Písemný záznam + fotodokumentace bude předán MMPr.

4.5.2. Stav chodníku , který prošel rekonstrukcí  v ul. Za Humny:

Obchůzkou bylo zjištěno, že se část obrubníků rozpadá, chodník je značně propadlý, u domu č. p. 

208/10b. je v hrozném stavu napojení na přístupovou cestu majitelů.

Písemný záznam + fotodokumentace bude předány příslušnému útvaru MMPr.

4.5.3.  Stav nového chodníku  v ul. Vinařská (stavba  na konci roku 2014):

Obchůzkou bylo zjištěno, že více jak polovina chodníku je již teď propadlá ( obruba je výše, voda 

z chodníku tedy nebude správně odtékat), celá délka chodníku je značně zvlněná a místy značně 

propadlá. Některé části chodníku mají velký sklon – v zimě bude hrozit uklouznutí – starší lidé mají 

problémy už nyní.  V chodníku je kanalizační poklop vysoko  hrozí úraz. Nestandardní zaústění  okapů 

napříč chodníkem. Místy je rozbitý obrubník. Vadné vyspádování asfaltového pásu – tvoří se kaluže.

Chodník není dosypán zásyp. materiálem.

Písemný záznam + fotodokumentace bude předány příslušnému útvaru MMPr.

4.5.4. Byly zjištěny výtluky na místních komunikacích.

4.5.5. Vzrostlá lípa – viz foto je v havarijním stavu -  občané v sousedství požadují odstranění stromu.
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4.5.6. Thuje  „na černo“ vysazené  na obecním pozemku ( již dva roky žádost  o odstranění – viz 

zápisy z předchozích jednání výboru) . Problém je s nepřehledností křižovatky – místo je pro chodce 

nebezpečné.
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4.5.7. V ulici Doubí je kolem domu čp.26, pozemek p. K.,  ukončena komunikace volně položenými 

obrubníky. Majitelé přiléhajícího pozemku  chtějí opravit  oplocení kolem pozemku a žádají úpravu 

ukončení komunikace.

4.5.8.  Výkaly od psů na ulicích – kdo  zodpovídá za úklid  (TS nebo město )

4.6. Opakovaně : 

- Městská policie -  upozornění  předávat  , registrovat komu  a kolikrát se výzva dávala. Upozornění 

domluvou. Hlídat dodržování zákazu vjezdu do areálu Skalka.

- Domluva majitelům psů – znečišťování veřejných ploch.

Používané zkratky: 

MV – Místní výbor

MČ – Místní část

MŠ – Mateřská školka

TsMp – Technické služby 

MMPr – Magistrát města Přerova

SDH –  Sbor dobrovolných hasičů

ZSV - Zahrádkáři

KD – Kulturní dům

TS – technické služby

Předseda Místního výboru: Ing. Tomáš Grapl, v.r.
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Zapsala : Šárka Vodáková Datum:  30.6.2015

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

           Dále : spolky


