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Zápis č.  7/07/2015

z jednání místního výboru Vinary

Dne 29.7.2015

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

Šárka Vodáková,

Nepřítomni, omluveni: Tomáš Přikryl

Hosté: příslušník městské policie v Přerově pan Pazdera, zástupce SZV pan Taťák

1. Program jednání: zahájení, hodnocení „Vinarských hodů“, areál Skalka, různé

1.1.Hody -  hodnocení:  

- v další letech je nutné  stanovit dobu ukončení hudební produkce v noci  a tuto dodržovat

(stížnost občanů na hluk řešila policie);

- v příštím roce se pokusit  obohatit a vylepšit pořádané akce pro občany;

- pořadatel páteční večerní produkce (SDH) dostatečně nezajistil úklid   na  dopolední sobotní 

akci pořádanou pro děti;

1.2.Údržba areálu Skalka – proběhla prohlídka areálu a na místě zjištěno:

- Nutná výměna poškozených desek stolů a lavic - cca 3 ks;

- Obnovení nátěrů stolů a lavic;

- Oprava kamenných schodů mezi hřištěm a pohostinstvím;

- Nutnost likvidace plevele po celém areálu;

- Úprava lavic při předláždění plochy před pohostinstvím ;

- Doplnit olemování hracích ploch dětského hřiště;

- Zajistit záznamy o kvalitě hracích prvků z hlediska bezpečnosti ;

- Uklidit dřevo volně pohozené u provozovny pohostinství (nebezpečné pro děti);

- Uklidit v areálu  (nebezpečný odpad jako střepy apod. - nebezpečné pro děti);

- Opět osobní automobily v areálu Skalka  ( značka „Zákaz vjezdu“ se nedodržuje !)

- Uvést do provozu legalizaci uzavírání závory – její  umístění na veřejné ploše.

- Zajistit  koupi a montáž basketbalového koše – herní prvek viz plán investic.

Úkol:  prověřit na MMPr ,odd. majetku, jaké jsou možnosti realizace uvedených  bodů 

s ohledem na nájemní  smlouvu s SDH Vinary.

Zodpovídá: Grapl

Termín: do konce září
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1.3. Různé

1.3.1. Oprava původně sděleného termínu „Ples myslivců“ a to na 29.1.2016

1.3.2. Množí se připomínky občanů ke svozu KO (1x za 14 dnů je nedostatečné, zejména v letním 

období).  MV bude tento problém řešit dotazníkem v září 2015.

1.3.3. Stížnosti občanů na prašnost hřiště v areálu Skalka – MV zahrnul  vyřešení tohoto problému 

do akcí dle požadavků SmPr. SDH jako nájemce hřiště má úkol podat informaci o 

nejvhodnějším povrchu tak, aby zde mohly být provozovány veškeré možné sporty, které je 

možné na hřišti realizovat.

1.3.4. Neuklizené prostranství před KD. Ve společných prostorách KD neuklizeno. Stále není 

dořešena nájemní smlouva s provozovatelem hlavního sálu panem Orálkem.  Pro SDH se 

připravuje dodatek nájemní smlouvy. Bude odeslán po zpracování. 

Úkol:  zajistit vyřešení problému

Zodpovídá: Vodáková

Termín: do konce září

1.3.5. INFORMACE - Změna ve financování kulturních akcí:  místo akce „hurá prázdniny“   byl 

realizován fotbalový turnaj pro děti v termínu „Vinarských hodů“.

      MV bere na vědomí.

1.3.6. Vyjádření MV k majetkovým záležitostem MMPR

1. Žádost  o koupi pozemků p.č. 151/8, p.č. 200/6 a p.č. 200/7 v k.ú. Vinary u Přerova za 
účelem rozšíření zahrady u RD. 
- MV se ztotožňuje s návrhem MMPr k pozemkům 200/6 a 200/7.
K návrhu MMPr o odprodeji pozemku p.č. 151/8.

- MV před rozhodnutím o souhlasu/nesouhlasu  žádá o vyměření tohoto pozemku, 

ponechání části pozemku (pruhu) podél komunikace pro uložení veřejných sítí  a 

chodník  a prověření případného  využití tohoto pozemku  k odstavování vozidel.

2. Žádost o pacht části pozemku p.č. 48/21 v k.ú. Vinary u př. - za bytovkou na ulici Doubí 
o výměře 60 m2. 

- MV souhlasí s pachtem.

2. Příspěvky hostí :

Poznámky pana Taťáka

2.1. Náhradní výsadba

vysazování stromků na obecních pozemcích - po výsadbě se musí někdo průběžně v jejich 

životním cyklu o stromy starat. Zodpovědnost za dodržování  povinnosti firem se po určitou 

dobu o náhradní výsadbu starat je na orgánu, který náhradní výsadbu předepsal.

Lokality pro případnou náhradní výsadbu :
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Na kopci „Čekyňák“ je zastaralý sad, který se může revitalizovat. P. Taťák neví jaký je 

současný stav – nájem, nebo kdo se o to stará. 

Navrhnut další možný pozemek k náhradní výsadbě - mezi zahradami (spodek kopce 

„Čekyňák“) .

Navrhovatel byl požádán, aby zjistil, zda kopec není v katastru Popovic.

2.2. Parkovací místa

parkovací místa – ul. V Doubí, parcela 49/1 je obecní a p.Taťák navrhuje tuto plochu využít 

jako manipulační plochu – např.na kontejner. 

Úkol: Zeptal se pana K., parcela č. , zda-li by mu úprava plochy  nevadila

Zodpovídá: Vodáková

Termín: do konce srpna

2.3.  Sečení trávy

p.Taťák požaduje, aby se pozemek ul. V Doubí, parcela 49/1 sekal Tech. Službami.

MV se na zvláštní stav v sekání veřejných travnatých ploch dotazoval  TsMp, kde bylo řečeno, 

že je tato služba i její rozsah  vysoutěžen a letos není možné zásadně ovlivnit. Nadále bude 

MV o tomto s TsMp a MMPr jednat.

Zodpovídá: Vodáková

Termín: do konce září

3. 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

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.

Zapsala : Šárka Vodáková Datum:  31.07.2015

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

           Dále : spolky


