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Zápis z 19.  jednání Místního výboru místní části Vinary                                                                                                    

ze dne 27.7. 2016 

Místo konání: Vinary 

Přítomni: Ing.Tomáš Grapl  – předseda 

 Ing. Tomáš Přikryl 

 pí.Dita Kraváková 

 p.Vladimír Machura 

 pí.Šárka Vodáková 

Omluveni:  

Hosté:  
  

 
Program jednání:  

1. Úvod 

2. Jednání místního výboru – prohlídka místní části 

2.a kontrola bude provedena v  srpnu 

2.b Nové body k projednání 

3. Různé 

4. Úkoly pro členy Místního výboru 

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

7. Závěr 

 

2.a  Kontrola zápisu č. 18 – bude provedeno v  srpnu 

Bod 2.3. Ul. Doubí – manipulační plocha      Úkol : trvá 
Dle informací probíhá proces vynětí ze ZPF předm. pozemku. 
Bod 2.7.  Revitalizace zeleně před KD      Úkol : PD - splněno 
Ostatní viz zápis č. 6. 
Bod 2.12.  Basketbalový koš v areálu Skalka     Úkol : trvá 
Bod 2.13.  Technické posouzení systému vytápění objektu  

           pohostinství  Skalka – není plně vyřešeno   Úkol  : podzim 2016 
Bod 2.16.  Nástěnky před KD  + plakátovací plocha    Úkol  : trvá 
Je zařazeno do PD „Revitalizace zeleně před KD“ 
Bod 2.26/12/2015  Zřízení veřejných web. Stránek MČ Vinary   Úkol  : trvá 

Bod 2.27/12/2015  Zajištění podmínek pro stavební úpravy chodníku 

v ulici U Zahradnictví                           Úkol  : trvá – za rok obnovit 

Bod 2.37/02/2016  Opětovně - požadavek k vyjádření ( bod č. 4.5.7. ze zápisu č. 6/2015) 

            v jednání 

Bod 2.41/03/2016  Kontejner na kovový odpad (plechovky apod.) Úkol  : ukončen 

Bod 2.43/03/2016  Obnova informativní směrové tabule  „hřiště Skalka“. Úkol  : v řešení 
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Bod 2.45/04/2016   Rozhlas v ul. Mezilesí       Úkol  : nesplněno 

Bod 2.46/04/2016   Polní cesta „školka – zastávka“     Úkol  : splněn 

Odpověď v e-mailu, nebude dále řešeno. 

Bod 2.47/04/2016   Odstavný pruh – vyřešení dopravy ul. Doubí v závislosti na realizované 

nové zástavbě      Úkol  : splněno  

Odpověď MMPr : Doporučují řešit dopravním opatřením – např. zjednosměrněním  části 

ulice – na jihozápadní straně. Bude řešeno s občany předmětné 

ulice. 

Bod 2.49/04/2016 Stání  před školkou      Úkol  : v řešení 

Bod 2.50/04/2016 Propustek = mostek přes potok    Úkol  : splněno 

Odpověď z MMPr. 

Bod 2.51/04/2016 Výjezd  z polní/lesní ceny do ul. Mezilesí II Úkol  : v řešení 

Bod 2.52/05/2016 Oprava rozpadajícího se povrchu hřiště v areálu Skalka  

            Úkol  : zadáno 

stavební firmě, bude provedeno na podzim 2016. 

Bod 2.53/05/2016 Ulice Vinařská – Nový chodník v dl. 11 m a oprava stáv. chodníku  

v dl. 70 m. Projektová dokumentace.  Úkol  : v současné 

době vydáno SP probíhá vydávání SP akce. 

Bod 2.55/05/2016 Požadované opravy v KD Vinary.   Úkol  : probíhá zadání 

    prací. 

Bod 2.57/06/2016 Ul. Růžová – chodník, dokumentace   Úkol  : trvá 

Bod 2.58/06/2016        Kontejnerová stání v ul.  Za Humny – u bytovky naproti školce. 

            Úkol  : trvá 

 

2.b  Nové body k projednání 
 
Bod 2.59/07/2016 Parkoviště u „bytovky“ – při severním štítu  objektu, Ulice Za Humny 
MV žádá o zajištění PD pro vybudování parkoviště OA na ploše při bytovce v ulici  Za Humny. 
Součástí parkoviště bude odstavná plocha na kontejner. 
        Úkol  : na MMPr 

Bod 2.60/07/2016  Požadavek na přizvání  zástupce MV do VK 

MV po projednání žádá SDH Vinary  o  přizvání k  účasti zástupce MV do  výběrové komise na 

nového nájemníka pohostinství  v areálu Skalka. 

        Úkol  : požadavek na 

        SDH Vinary 

Bod 2.61/07/2016  Upomínka starších nesplněných bodů: 
Zajištění  řezu šeříkové stěny mezi zahradou MŠ a bytovkou v ulici Za Humny. 

Zajištění pokračování kácení hrušní v ul. Vinařská. 

Zajištění pokácení uschlé Lípy v ul. Mezilesí II. . 

Udržovací řez př. kácení  - břízy na Skalce. 

Vykácet smrk  „U Výkrutů“ – Vinařská ul. , u kapličky 
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Bod 2.62/07/2016  Chodník před pohostinstvím Na Točně, Vinary, ul. Růžová 
MV žádá o sdělení,  v jakém režimu je užívání  a údržba tohoto chodníku. V současné době jsou zde 

lavičky a stoly z pohostinství a chodník není řádně udržován – prorůstá zelení. Žádáme o zajištění 

údržby. 

MV po projednání požaduje  doplnit a opravit  vodorovné značení  - žlutá čára podél chodníku na 

komunikaci – zákaz stání, viz přiložená  situace. 

Vodorovné dopravní značení provést až po rekonstrukci chodníku, která je v současnosti 

v povolovacím řízení. 

 

3. Různé 
Do bodu nebyly zařazeny připomínky či příspěvky. 
 
 

4.  Úkoly pro členy Místního  výboru  

 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

 Průběžně trvající – viz výše. MV 

2.26/12/2015   Zřízení web. Str. MČ Vinary Grapl 

2.49/04/2016 Stání  před školkou  MV 

2.60/07/2016 Požadavek na přizvání zástupce MV do VK  SDH Vinary 

  

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr  

Číslo  
žádosti 

Obsah žádosti Směřov
áno 

2.59/07/2

016 
Parkoviště u „bytovky“ – při severním štítu  objektu, Ulice Za 
Humny 
MV žádá o zajištění PD pro vybudování parkoviště OA na ploše při 
bytovce v ulici  Za Humny. Součástí parkoviště bude odstavná 
plocha na kontejner. 
 

Z:  
MMPr 

T: 
podzim a 
dále 
2016 

2.61/07/2

016   

Upomínka starších nesplněných bodů: 

Zajištění  řezu šeříkové stěny mezi zahradou MŠ a bytovkou v ulici 

Za Humny. 

Zajištění pokračování kácení hrušní v ul. Vinařská. 

Zajištění pokácení uschlé Lípy v ul. Mezilesí II. . 

Udržovací řez př. kácení  - břízy na Skalce. 

Z: MMPr 

T: ihned, 
v mimo 
vegetačn
í období 



Místní výbor Vinary  
751 24 Přerov XI. 

 

4 
 

Smrk „U Výkrutů“  

2.62/07/2

016   

Chodník před pohostinstvím Na Točně, Vinary, ul. Růžová 

MV žádá o sdělení,  v jakém režimu je užívání  a údržba tohoto chodníku. 

V současné době jsou zde lavičky a stoly z pohostinství a chodník není řádně 

udržován – prorůstá zelení. Žádáme o zajištění údržby. 

MV po projednání požaduje  doplnit a opravit  vodorovné značení  - žlutá 

čára podél chodníku na komunikaci – zákaz stání, viz přiložená  situace. 

Vodorovné dopravní značení provést až po rekonstrukci chodníku, která je 

v současnosti v povolovacím řízení. 

 

Z: MMPr 

T: dle 
možnosti  

 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

- bez požadavků 

7.  Závěr 

Příští výbor MČ ve středu 31.8.2016 od 19.00 hod 

Používané zkratky:  - viz  zápis č. 1/2016  
 
Zapsala : Šárka Vodáková         Datum: 31.7. 2016 
 
Předseda Místního výboru: Ing. Tomáš Grapl, v.r.     
Podpis 

Přílohy:    

Obdrží: - primátor 

     - kancelář primátora 


