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Zápis z 10. jednání Místního výboru místní části Vinary

ze dne 21.10.2015

Místo konání: Vinary
Přítomni: Ing.Tomáš Grapl  – předseda

Ing. Tomáš Přikryl
pí.Dita Kraváková
p.Vladimír Machura
pí.Šárka Vodáková

Omluveni:
Hosté: p.Navrátil Zdenek

Program jednání:

1. Úvod

2. Jednání místního výboru

2.1. Kontrola zápisu č. 9

2.2. Závora - Areál Skalka

2.3. Ul. Doubí – manipulační plocha

2.4. Dopravní  značky - začátek a konec obce

2.5. Připravované investiční akce

2.6. Dotazník - ošetření (vykácení)  hrušní, ul. Vinařská

2.7. Revitalizace zeleně před KD

2.8. Poškozená příčná liniová vpusť, ul. Mezilesí  

2.9. Alej ve Vinařské ulici, Inventarizaci vzrostlé zeleně

2.10. Urgence ošetření suchých stromů  ( už v zápise č.5 )

2.11. Uschlé části stromů na sportovním areálu Skalka 

2.12. Basketbalový koš v areálu Skalka

2.13. Technické posouzení systému vytápění objektu pohostinství Skalka

2.14. Stav Vinarského lesa 

2.15. Zastávka

2.16. Nástěnky před KD  + plakátovací plocha

2.17. Údržbu parku před KD

2.18. Nová kontejnerová stání

2.19. Vánoční ozdoby

2.20. URGENCE - informace k reklamaci, nepřevzetí stavby „chodník ul. 

Vinařská“

2.21. Údržba komunikací, odhrnování sněhu

2.22. Nájemní smlouvy na KD

3. Různé
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4. Úkoly pro členy Místního výboru

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

7. Závěr

2.2  Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 2.2. Závora - 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  nutno dodržovat. 
Mužstva malé kopané  byly  informovány.

Zodpovídá: provozovatel  areálu

Za MV dohlíží:  všichni 

Termín:       průběžně

Bod 2.3. Ul. Doubí – manipulační plocha
Dle informací z MMPr  je požadavek na vybudování manipulační plochy  projednáván jako prostá 

manipulační plocha.

Zodpovídá: MMPr

Termín:       je v jednání

Bod 2.4. Dopravní  značky - začátek a konec  obce
Zaurgovat požadavek z předešlých zápisů – obnovit  „zcizené“  dopravní  značky - začátek a konec  

obce,  na začátku ulice U Zahradnictví.

Zodpovídá: MMPr

Úkol : je řešeno

Bod 2.5. Připravované investiční akce
Kontrola tabulky s připravovanými investičními akcemi pro roky 2016
rozdělení finančních prostředků ve výši 754 tis. Kč:
- kulturní akce - 45 tis. Kč (KP),
- drobné neinvestiční výdaje - 10 tis. Kč (VNITŘ),
- dokončení chodníků u autobusové točny (začátek ul. Růžová) - úseku vpravo od autobusové 

zastávky po kadeřnictví a úseku před restaurací (aby byla točna kompletně opravena) - 140 tis. Kč 
(MAJ),
- chodník obchod-sklenářství (ul. Vinařská) - zbývajících 559 tis. Kč (částečné financování, má to stát 

1,3 mil. Kč)
Zodpovídá: Přikryl

Za MV dohlíží:  všichni 

Termín:       průběžně

Bod 2.6. Dotazník - ošetření (vykácení)  hrušní, ul. Vinařská
Zjištění názoru občanů bydlících  v ulici Vinařská v části, kde rostou hrušně o možném razantním 
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ošetření starých stromů, nebo jejich vykácení a výsadba nových dřevin. Dále pak možnost vybudování 
stání vozidel. Forma dotazu – dotazník.

Zodpovídá: Kraváková, Vodáková

Termín:       je v jednání

Bod 2.7. Revitalizace zeleně před KD
Dotace na zajištění revitalizace zeleně před KD - nositelem  žádosti  o dotaci musí být sdružení či 
občanská iniciativa. Z uvedeného důvodu požádal T. Grapl výbor ZSV o zvážení, zda by přijali pro obec 
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 nabízí, 
že   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  může napsat některému z členů MV.

Zodpovídá: Grapl
Termín: v řešení

Bod 2.8. Poškozená  příčná liniová vpusť, ul. Mezilesí  
Urgovat požadavek na TS +  odbor majetku HAVARIJNÍ STAV , oprava nutná v roce 2015

Pí.Šikulová z Města  byla o problému informována, informace o placení budou dodány

Zodpovídá: MMPr, pí. Šikulová
Za MV pověřen k jednání: Kraváková
Termín: do konce listopadu

Bod 2.9. Alej ve Vinařské ulici, Inventarizaci vzrostlé zeleně
Byl podán podnět občana bydlícího v této ulici k provedení  ozdravného řezu těchto hrušní 
ve stromořadí – obava o bezpečnost a zdraví. Hrozí nebezpečí pádu suchých částí stromů.
MV žádá o vypracování  inventarizace zeleně v ulicích :

- Vinařská,  Růžová, Mezilesí;

Zodpovídá: MMPr, pí. Doupalová

Za MV pověřen k jednání:Grapl
Termín:  do konce listopadu

Bod 2.10. Urgence ošetření suchých stromů  ( už v zápise č.6 )
Zaurgovat  ošetření suchých stromů  ( zápis č. ) – poslat fotky pí. Kašíkové, pí. Hubáčkové lípa + ořech 
+ smrk u kapličky. Problém se bude řešit, MMPr pošle informace.

Zodpovídá: MMPr, pí. Kašíková, 
pí. Hubáčková
Za MV pověřen k jednání: Kraváková
Termín: do konce listopadu

Bod 2.11. Uschlé části stromů na sportovním areálu Skalka
MV žádá o provedení ozdravného řezu u stromů v areálu Skalky. Dle informací osobní 
konzultace s paní Doupalovou je jí tento stav znám.  Hrozí nebezpečí pádu suchých částí 
stromů. 

Zodpovídá: MMPr
Za MV pověřen k jednání:Grapl
Termín:  do konce listopadu
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Bod 2.12. Basketbalový koš v areálu Skalka
Basketbalový koš na skalce – realizace proběhne v roce 2016. Byl vybrán pí. Kašíkovu a dnes  návrh 

koše MV projednán.
Zodpovídá: MMPr, pí. Kašíková, 
Za MV pověřen k jednání:
Přikryl, Kraváková
Termín: jaro 2016

Bod 2.13. Technické posouzení systému vytápění  objektu pohostinství  Skalka
MV žádá o zajištění OP – technické posouzení systému vytápění v uvedeném objektu, a to za 
účelem zefektivnění vytápění a efektivity návrhu na úpravu systému. 

Zodpovídá: MMPr, pan Vojtášek

Za MV pověřen k jednání: Grapl
Termín:  do konce prosince

Bod 2.14. Stav Vinarského lesa
Byla zjištěna masivní těžba smrkových porostů ve Vinarském lese – vlastník Lesy ČR s.p.. 
MV MČ vzhledem k situaci, že les slouží k vycházkám nejen občanům MČ Vinary, ale celého 
Přerova, žádá o zajištění těchto požadavků :
- Osazení informačních tabulí o těžbě na hlavní lesní cesty a stezky sloužící jako turistické 
trasy;
- Uvolnění a úklid těchto cest v co nejkratším termínu po těžbě;
Žádáme o přenesení  tohoto požadavku na Lesy ČR s.p.

Zodpovídá: MMPr

Za MV pověřen k jednání:Grapl
Termín:  do konce prosince

Bod 2.15. Zastávka 
Realizace stavebních prací plochy proběhla.   V současnosti probíhají jednání o konstrukci, 
podobě, apod. V případě potřeby  MV vyčlení  finance na dopracování detailů při realizaci.

Zodpovídá: MMPr. P. Gala,
pí. Koryčanová

Za MV pověřen k jednání: Machura
Termín:  co nejdříve

Bod	 2.16. Nástěnky	před	KD		+	plakátovací	plocha
Vyčkat	na	návrh	revitalizaci	parku	před	KD.

Bod	2.17. Údržbu	parku	před	KDZ
Zabezpečit	údržbu	parku	před	KD	– vyhrabání	spadlého	jehličí…. a	pod

Zodpovídá:MMPr
Za	MV	pověřen	k	jednání:Vodáková
Termín:		co	nejdříve

Bod 2.18. Nová kontejnerová stání
Dvě nová kontejnerová stání – ul. Pod zahradami, Mezilesí I. – budou vyřešena v roce 2016. 
Pro rok 2015 je  již rozvrh přistavování kontejnerů zveřejněn.

Vytvořit tabulku s přistavováním a vyvěsit na nástěnku.
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Zodpovídá: MMPr

Za MV pověřen k jednání:Kraváková
Termín:  co nejdříve

Bod 2.19. Vánoční ozdoby
Zabezpečit  u TS vyzvednutí vánočních ozdob uskladněných u paní Kočí. Jednalo se s panem 

Němčákem.

Zodpovídá: MMPr, pí. Hubáčková, p. 
Němčák

Za MV pověřen k jednání:Kraváková
Termín:  co nejdříve

Bod	2.20 URGENCE	- informace	k reklamaci,	nepřevzetí	stavby	„chodník	ul.	

Vinařská“

Žádáme	MMPr	o	informace	k reklamaci	–		MV	doporučil	nepřevzetí	stavby	chodník	ul.	Vinařská	.	

Řešeno	již		v zápise	č.	6	bod	č.	4.5.3.	.

Zodpovídá:MMPr,	pí.	Pinkasová,		pí.	
Hubáčková

Za	MV	pověřen	k	jednání:Vodáková
Termín:		co	nejdříve

Bod	2.21. Údržba	komunikací,	odhrnování	sněhu

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).

Připomínky	k odhrnování	sněhu		byly	TS		předloženy.

Zodpovídá:MMPr,	pí.Hubáčková
Za	MV	pověřen k	jednání:	Machura
Termín:			dle	TS

Bod 2.22. Nájemní smlouvy na KD

Záležitost týkající se uzavření nájemní smlouvy na KD a jasné stanovení pravidel pro provoz  a údržbu 

jak vnitřních tak venkovních ploch ( ze zápisu č. 1, 4 a 5) byla projednána dne 16.10. na MMPr. 

Bude provedena změna provozování KD,  nájemce SDH bude mít veškeré energie samostatně 

evidované. Harmonogram úkonů v zápise z jednání ( zaslala na MMPr a členy MV Vodáková )

Zodpovídá: MMPr, Vojtášek, Rytíř

Za MV pověřen k jednání: Vodáková, 
Kraváková
Termín:   dle  zápisu  (do konce prosince )

Bod 3 Různé
Občan p.N. měl připomínku k zastávce  u Popovic ze směru od Vinar je v zorném poli  a nelze 
bezpečně vyjíždět. Žádá o prověření situace .

Zodpovídá: MMPr

Občan  p.N. informoval MV  o problémech s hudebníky na akci „Sousedský punč“ . Je 
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potřeba pokusit se zajistit náhradní hudbu.
Zodpovídá: organizátor akce

Bod 4 – Úkoly pro členy Místního výboru

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost 
Termín
Plnění 

2.2./2015 Závora - Areál Skalka Všichni,  průběžně

2.5./2015 Připravované investiční akce Přikryl, všichni průběžně

2.6. /2015 Dotazník - ošetření (vykácení)  hrušní, ul. 
Vinařská

Kraváková, Vodáková

2.7./2015 Revitalizace zeleně před KD Grapl, všichni

2.16./2015 Nástěnky před KD  + plakátovací plocha Grapl

3. /2015 Různé

Bod 5 – Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Program jednání:

2.2./7/2015   
2.2./8/2015  
2.2.9/2015   

2.3./10/2015

Ul. Doubí – manipulační plocha Z: p. Hubáčková

T: co nejdříve

6.3.4/3/2015 
3.3./8/2015  
3.1./9/2015  

2.4./10/2015

Dopravní  značky - začátek a konec  obce Z: p. Juliš

T: co nejdříve

3.8./8/2015        
2.8./10/2015

Poškozená  příčná liniová vpusť, ul. Mezilesí  Z: p. Šikulová
T: do 30.11.2015

3.10./8/2015  
3.7./9/2015      

2.9./10/2015

Alej ve Vinařské ulici, Inventarizaci vzrostlé zeleně Z:p. Doupalová

T: do 30.11.2015

4.5.5./6/2015  
3.8./9/2015 

2.10./10/2015

Urgence ošetření suchých stromů  ( už v zápise č.5 ) Z:p. Kašíková
T: do 30.11.2015

2.11./10/2015 Uschlé části stromů na sportovním areálu Skalka Z: p. Hubáčková

T: co nejdříve
2.12./10/2015 Basketbalový koš v areálu Skalka Z:  Kašíková

T: do 30.11.2015

2.13./10/2015 Technické posouzení systému vytápění  objektu 
pohostinství  Skalka

Z: p. Vojtášek

T: 20.12.2015
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2.14./10/2015 Stav Vinarského lesa Z: p. Juliš

T: co nejdříve

Rok 2014
3.10./9/2015

2.15./10/2015

Zastávka Z:p.Gala, p. 

p.Koryčanová

T: ihned

2.17./10/2015 Údržbu parku před KD Z: p.Hubáčková

T: co nejdříve

3.14./9/2015    
2.18./10/2015

Nová kontejnerová stání Z: p.Hubáčková

T: co nejdříve

2.19./10/2015 Vánoční ozdoby Z: p.Hubáčková

T: ihned

4.5.3./6/2015   
3.16./9/2015     

2.20./10/2015

URGENCE - informace k reklamaci, nepřevzetí stavby 

„chodník ul. Vinařská“

Z:p.Pinkasová, 

p.Hubáčková

T: ihned

11.2./1/2015    
2.11.+12./5/2015

3.1./5/2015  
3.1.1./6/2015 
4.3.5./6/2015  
1.3.4./7/2015  

3.12.+13/9/2015 
3.18./9/2015   

2.22./10/2015

Nájemní smlouvy na KD Z: p.Vojtášek , 
p.Rytíř

T: ihned

5c/1/2015
4.5.6./6/2015

Opakovaně 
v roce 2014

Vyřešit problém obecního pozemku ve Vinařské 
ulici  parc.č.273/17

Z:

T:

6.10./2/2015 Informační tabule o historii a zajímavostech Vinar Z:

T:

6.3.8./3/2015 Údržba suchého poldru Z:

T:

Bod 6 – Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Bod č. 7  - Závěr

Příští výbor MČ ve středu 25.11. 2015 v 19.00 hod.
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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

Zapsala : Šárka Vodáková Datum: 1.10. 2015

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

Podpis

Přílohy: 0

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


