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Zápis č.  8/08/2015

z jednání místního výboru Vinary

Dne 26.8.2015

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

Šárka Vodáková, Tomáš Přikryl

Hosté: příslušník městské policie v Přerově pan Sekanina

1. Program jednání: zahájení, , kontrolka zápisu č.7,  různé

2. Kontrola zápisu č. 7

2.1. Areál Skalka:

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

- Vyžadujeme projednání na PČR dopravní inspektorát, že závora je dle dopravních a 

bezpečnostních předpisů v pořádku.

- Promluvit si s nájemcem SDH o možnostech řešení…pozvat pana Vránu na zasedání.

(informace fotbalistům, aby dopravní značku zákaz vjezdu respektovali)

Zodpovídá: Grapl

Termín: do konce září

2.2.Ul. Doubí

Zajistit realizaci vybudování manipulační plochy  ze zámkové dlažby v ul. Doubí ( na obecním 

pozemku u potoka – část  p.č. 49/1).

Zodpovídá: Grapl

3. Různé

3.1.Dotazník k připomínkám občanů ke svozu KO byl zpracován a předložen T. Graplem  členům 

výboru MČ k připomínkování. 

3.2.Městská policie – nově přidělený policista byl seznámen se situací v místní části Vinary i 

s problémy, které zde máme (např. stání na chodnících - upozornění domluvou, hlídat 

dodržování zákazu vjezdu do areálu Skalka).

Veřejný pořádek se zajišťuje v určitých časech nepravidelně (policista má na starosti 3  

místní části Čekyně, Penčice, Vinary). Při nahlášení  místních akcí se dohled městské policie 

zajistí.

3.3. Zaurgovat požadavek z předešlých zápisů – obnovit  „zcizené“  dopravní značky - začátek a 

konec  obce,  na začátku ulice U Zahradnictví.

3.4.Připravované akce (p.Přikryl) -  kontrola tabulky. Zaurgovat požadavky, které se mají 

připravovat. Zjistit, zda byly peníze z rozpočtu města pro místní části uvolněny a kolik peněz 

je pro MČ Vinary. 

Žádáme prověřit zda-li na rekonstrukci povrchu hřiště je možné zajistit dotaci.

Zodpovídá: Přikryl

Termín: do konce září
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3.5.Stání v ulici Vinařská – zápis o kladném vyjádření občanů v ulici k problematice vykácení –

ošetření hrušní.

Zodpovídá: Vodáková, Kraváková

Termín: do konce září

3.6.Dotace na zajištění revitalizace zeleně před KD. - p.Grapl  se zúčastní schůze zahrádkářů, a 

požádá je, aby se stali nositeli žádosti o dotaci. MV zajistí občany pro brigádnickou činnost

jako podporu realizace dotace. 

VÝZVA OBČANŮM -  kdo má zájem se účastnit nějakých brigádnických činností, ať se přihlásí  

( lístek se svým telefonem (mailem) do schránky,  nebo napsat některému z členů MV.

3.7. Je smlouva na údržbu kopce zvaný Čekyňák ?  zajistit k nahlédnutí…z důvodu náhradní 

výsadby a to v součinnosti s MČ Popovice.

Zodpovídá: Přikryl

Termín: do konce září

3.8.Mezilesí - příčná liniová vpust“   - poškozená, při pojezdu bouchá. Akutně vyřešit problém 

s paní Polívkovou, MMPr. Žádáme o prověření situace s účastí zástupce z MV se zpracovaným

zápisem.

3.9.Čištění kanalizace se provedlo ( stížnost Ing. Stoupové, předchozí situace popsána 

v zápise MV)

3.10 Změřit stromy a zadokumentovat stromy, které požadujeme skácet. Žádáme provést  

inventarizace vzrostlé zeleně. (pí. Doupalová má podněty, je potřeba řešit, pí. Skalická 

požádat o rozhodnutí stavu zeleně). Žádáme o informace o postupu řešení.

3.11 Tomáš  Grapl informoval o opětovném provedení terénního průzkumu a vyzvednutí části 

trosek letadla Lockheed P-38 Lightning pilota D. Milese sestřeleného na Vinary 17.12. 1944. 

Jednalo se pravděpodobně o výkopy v katastru místní části, na soukromých pozemcích. 

Vyzvednutí provedla skupina neznámých osob. 

Výbor vyslovil politování nad skutečností, že tyto,  pro Vinary významné historické  artefakty, 

jsou v držení osob či organizací mimo působnost SMPr př. místního muzea J.A. Komenského. 

Žádáme o prověření, zda k vyzvednutí artefaktůdošlo legálním způsobem.

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

Zapsala : Šárka Vodáková Datum:  31.08.2015

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

Dále : spolky


