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Zápis č.  9/09/2015

z jednání místního výboru Vinary

Dne 30.9.2015

Za MV přítomni: Dita Kraváková,  Vladimír Machura,

Šárka Vodáková, Tomáš Přikryl

Omluven:        Tomáš Grapl - ŘD

Hosté: příslušník městské policie v Přerově pan Sekanina

1. Program jednání: zahájení, , kontrolka zápisu č.8,  různé

2. Kontrola zápisu č. 8

2.1. Areál Skalka:

Závora je povolená územním souhlasem, doklady jsou k dispozici. Značka upozorňující na závoru na 

pozemní komunikaci je osazena na příjezdu.  Bude doplněna značka i ze strany restaurace – na 

výjezdu – projednáno s pracovnicí  MMPr.

Provoz uzavírání závory byl stanoven  - viz dokladová část dokumentace, je jej nutné dodržovat.

Mužstva malé kopané  byly informovány.

Zodpovídá: provozovatel  areálu

Termín:       průběžně

2.2.Ul. Doubí – vyjádření TSmP – není prostor na manipulaci,  požadavek není možné realizovat. Dle 

informací z MMPr  je dále projednáváno jako zřízení prosté manipulační plochy.

Úkol splněn

3. Různé

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

konec  obce,  na začátku ulice U Zahradnictví.

Úkol : je řešeno

3.2 Kontrola tabulky „Připravované akce“ . 

- Požadavky na připravované akce byly  předány na MMPr.

- Na rekonstrukci povrchu hřiště není možné zajistit dotaci.

- Nabídka na projektovou dokumentaci oprava „Chodníky v ul. Vinařská“ - MV souhlasí 

s vypracováním PD firmou Printes – atelier s.r.o., a vyžaduje kontakt zástupců MV 

s projektantem při obhlídce místa a projednání vypracované  PD  před jejím předáním 

k realizaci akce.

- Oprava chodníku Vinařská  ul.  – plánované finance na rok 2015 budou převedeny na rok 

2016.  „kolem kapličky“ až  po „sběrné místo“
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- Zajisti projekt na dokončení chodníku od autobusové zastávky  ul. Vinařská  až po ul. Růžová 

– „točna“  + část před restaurace . Žádáme  zadat projektovou dokumentaci.

- Příprava na pokračování chodníku v ul.Vinařská (od obchodu  k N.)

- Zajistit informace o stavu přípravných prací chodníků v ul. U Zahradnictví

Zodpovídá: Přikryl

Termín: průběžně

3.3 Stání v ulici Vinařská – zápis o kladném vyjádření občanů v ulici k problematice vykácení –

ošetření hrušní.

Zodpovídá: Vodáková, Kraváková

Termín: zatím neřešeno

3.4 Dotace na zajištění revitalizace zeleně před KD. - T. Grapl  se zúčastnil schůze výboru ZSV  -

zahrádkářů, a projednal záměr revitalizace. Z dotačního titulu je nezbytné, aby nositelem 

žádosti o dotaci bylo sdružení či občanská iniciativa. Z uvedeného důvodu požádal T. Grapl 

výbor ZSV o zvážení, zda by přijali pro MČ tento záměr. 

Předseda ZSV sdělil, že tento záměr musí schválit výroční schůze ZSV ( cca v leden – únor 

2016 ).  T. Grapl bude ZSV Vinary  průběžně informovat o průběhu zajišťování akce.

MV deklaruje, že bude zajišťovat 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 může napsat některému z členů MV.

Zodpovídá: Grapl

Termín: v řešení

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

výsadby a to v součinnosti s MČ Popovice.

Jsou pouze pronájmy pozemků. O  nepronajímané pozemky se stará město.

Zodpovídá: Přikryl

Termín: do konce října

3.6 Mezilesí - příčná liniová vpusť   - poškozená, při pojezdu bouchá. Akutně vyřešit problém 

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

zápisem.

Urgovat požadavek na TS +  odbor majetku HAVARIJNÍ STAV , oprava nutná v roce 2015

Zodpovídá: Vodáková

Termín: do konce října

3.7 Změřit stromy a zadokumentovat stromy, které požadujeme skácet. Žádáme zajistit   

inventarizaci vzrostlé zeleně na hlavních ulicích MČ ( Vinařská, Růžová, Mezilesí ). (pí. 

Doupalová má podněty, je potřeba řešit). Žádáme o informace o postupu řešení.
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Zodpovídá: Grapl

Termín:  do konce října

3.8. Zaurgovat  ošetření suchých stromů  ( zápis č. ) – poslat fotky pí. Kašíkové lípa + ořech + smrk u 

kapličky

Zodpovídá: Kraváková

Termín: do konce října

3.9. Basketbalový koš na skalce – realizace proběhne v roce 2016. Byl vybrán pí. Kašíkovu a dnes  

návrh koše MV projednán.

3.10. Zastávka – realizace stavebních prací začne v nejbližších dnech.  V současnosti probíhají jednání 

o konstrukci, podobě, apod. V případě potřeby  MV vyčlení finance na dopracování detailů při 

realizaci.

3.11 Nástěnky před KD  + plakátovací plocha … zatím vyčkat na návrh revitalizaci parku před KD.

Zodpovídá: Přikryl

Termín:  do konce října

3.12 Kulturní dům . Nutno koupit kliku na vstupní dveře a nainstalovat 

Zodpovídá: Machura

Termín:  do konce října

3.13 Zkusit zabezpečit údržbu parku před KD – vyhrabání spadlého jehličí….a pod.

Zodpovídá: Vodáková

Termín:  do konce října

3.14 Dvě nová kontejnerová stání – ul. Pod zahradami , Mezilesí I. – budou vyřešena v roce 2016. 

Nyní je již rozvrh přistavování kontejnerů zveřejněn.

Zodpovídá: Kraváková

Termín:  do konce října

3.15 Vánoční ozdoby – zabezpečit jejich vyzvednutí uskladněných ozdob u paní Kočí.

Zodpovídá: Machura

Termín:  do konce října

3.16 Žádáme o informace k reklamaci – nepřevzetí stavby chodník ul. Vinařská (Odbor majetku    

města – p.Kašpárek )

Zodpovídá: Vodáková

Termín:  do konce října

3.17 Připomínky k údržbě komunikací, odhrnování sněhu v letošní zimě.  Bude připravena mapka

s doporučením k odhrnování k příslušné volné krajnici. Ta bude projednána s přísluš. 

pracovníkem TsMP. ( ze zápisu č. 3)
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ÚKOL:    do 31.10.2015 

ZODPOVÍDÁ: Machura

3.18 Urgence uzavření nájemní smlouvy na KD a jasné stanovení pravidel pro provoz  a údržbu jak

vnitřních tak venkovních ploch . ( ze zápisu č. 4 a 5). Smlouvu s p.O. řeší za MMPr  p. Rytíř.

ÚKOL:    do 31.10.2015 

ZODPOVÍDÁ: Vodáková

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: 1.10. 2015

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

Dále : spolky


