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Zápis z 16. jednání Místního výboru místní části Vinary  a                                                                                                 
1.veřejného jednání 

ze dne 27.4. 2016 

Místo konání: Vinary 

Přítomni: Ing.Tomáš Grapl  – předseda 

 Ing. Tomáš Přikryl 

 pí.Dita Kraváková 

 p.Vladimír Machura 

 pí.Šárka Vodáková 

Omluveni:  

Hosté: p. Sekanina 
 32 občanů MČ 

 
Program jednání:  

1. Veřejná schůze - úvod + diskuze 

2. Jednání místního výboru 

2.a Kontrola zápisu č. 3 

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. Úvod – veřejné jednání 

Před  veřejným jednáním  proběhla přednáška Městské policie na téma „Novela silničního 

zákona“  ( bezpečnost chodců a cyklistů na pozemních komunikacích). 

Přivítání občanů – T. Grapl 

Seznámení občanů s účastí členů na jednáních výboru, statistika řešených záležitostí  - Š. 
Vodáková 

Seznámení občanů s plněním úkolů – T. Grapl 

Seznámení občanů s finančním plánem – investice na rok 2016 – T. Přikryl 

Seznámení občanů se situací týkající se výstavby Dálnice D1   - T. Grapl ( např. informace o 
tom, že  bude zbudována náhradní komunikace „Trnečky„  pro cyklisty a pěší cesta bude asi  
na ½ roku, poté bude i tato náhradní komunikace úplně uzavřena). 
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Diskuze  - veřejné jednání 
(úkoly vyplývající z diskuze budou přeneseny do zápisu): 

1. Značení uzavírky -  - „slepá ul.“  na konci ul. U Zahradnictví je z hlediska motoristů 

nepříjemné – nutno projíždět úzkou ulicí Doubí. Bude-li to možné, žádáme  posunout 

značení uzavírky na křižovatku ul. U Zahradnictví a Doubí. 

Dále žádáme sejmutí dodatkové DZ „Mimo vozidel stavby“ na výjezdu směrem na 

Popovice.  

Odpověděl T. Grapl        Bude řešit na KD stavby D1. 

2. Rozhlas v ul. Mezilesí  - není rozumět mluvenému slovu. 

3. Polní pěšina  „školka – zastávka“ – problém se zprůchodněním, je tam upozornění na 

soukromé pozemky. Pokusit se vyřešit v rámci vztahu k pozemkům – vlastnictví. Další 

problém s provizorním přemostěním Vinarského potoka - není povoleno a 

neodpovídá příslušným normám. 

4. Odstavný pruh v ul. Doubí  - ul.je rozměrově „jednopruhová“. Na poli se staví nové 

domy – je řešen zvýšený provoz  nebo rozšíření této ulice  v návaznosti na nové 

osídlení?  

5. Šeříková stěna  za bytovkou – není vyřešeno ošetření rozrostlých keřů  

Odpovídá T. Grapl        Bylo již požadováno, bude 

          urgováno. 

6. Kontejner na Bio odpad umisťovaný  na rohu ul. Za Humny a za Vrbím zapáchá –žádost 

o vyřešení včasného odvozu. 

Odpověděl T. Grapl        Bude řešit včasnou výzvou 

          k odvozu. 

7. Stání vozidel  před školkou  ( v obou směrech stojí auta, nedá se jet k domům) – žádost 

o vyřešení. 

Odpověděl V. Machura      Bylo požadováno v rámci 

          aktivit MŠ, bude prověřeno.  

8. Pojízdné prodejny ( pečivo + masna) –  informace , zda-li tyto prodejny mají  povolení 

k provozu na veřejném prostranství. 

Odpověděl strážník S. Sekanina     Bude ověřeno telefonicky 

   na MMPr 

9. Vzhledem k uzavřené spojovací cestě do Popovic „Trnečky,  jezdí vozidla, i nákladní  za  

začátkem obce na polní cestu ( u značky zákaz vjezdu na staveniště) – využívají 

propustek = mostek přes potok, a ten  má již naprasklou skruž. Hrozí zřícení mostku a 

zatarasení potoku. Žádost o vyřešení situace. 

10. Cyklisté jedoucí z polní/lesní cesty do ul. Mezilesí II. ohrožují chodce a hrající si děti 

na této ulici.  Žádost o vyřešení např. retardér, zpomalovací pruh nebo značka  „pozor 

děti“. 

11. Hrušková alej – nedostatečné vykácení, i ten zbytek hrušní je nebezpečný. 

Odpověděl T. Grapl        Byly vykáceny nebezpečné 

stromy – viz  doložený dokument Inventarizace zeleně, zbytek je přislíben na 

podzim 
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12. Dětské hřiště Skalka – rozšíření hracích prvků. Vytvořit strategický plán rozvoje areálu 

Skalka a  postupně plán realizovat.(studie, vyjádření se občanů k návrhu) 

Odpověděl T. Grapl        Bude probíhat při jednáních 

          MV MČ 

13. Dálnice D1 – v projektu nebylo zřejmé, zda-li je protihluková stěna protažená do 

obou stran  tak, aby nebyla jen těsně na hranicích Vinar.  

Odpovídá  T. Grapl        Byla zjištěna absence stěny, 

          bude se řešit na KD stavby 

          D1 

2.a  Kontrola zápisu č. 2 

Bod 2.3. Ul. Doubí – manipulační plocha      Úkol : trvá 
Bod 2.7.  Revitalizace zeleně před KD      Úkol : trvá 
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 
Bod 2.17. Údržbu parku před KD       Úkol  : trvá 
  Požadavky na úpravu před KD byly upřesněny a zakresleny do zaslané situace. 
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 

Bod 2.31/02/2016   Návrhy na zlepšení stavu KD   Úkol  : probíhá 

Bod 2.32/02/2016    Návrhy na investice k diskuzi   viz různé 

Bod 2.33/02/2016    Beseda se strážníky     Splněno 

Bod 2.34/02/2016  Dálnice D1 – přístupy do Vinar             Řešeno veřejnou schůzí- 

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

            v jednání 

Bod 2.38/02/2016  Dopravní značky  

Na základě jednání MV doporučuje nechat dopravní značení v obci v původním stavu. 

            Požadavek na  MMPr 
Bod 2.40/03/2016   Žádost provozovatele místní veřejné dopravy   

MV se poměrem 4:1  usnesl vyhovět požadavku dopravce o využívání WC v KD a to za 
podmínek navržených dopravcem i MMPr ( e-mail).       
            Sdělení na  MMPr 

Splněno 

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

Bod 2.42/03/2016  Oprava kanalizační vpusti v ul. Vinařská   Úkol  : probíhá 

Bod 2.43/03/2016    Obnova informativní směrové tabule  „hřiště Skalka“. 

           Úkol  : trvá 
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2.b  Nové body k projednání 

 

2.44/04/2016 Značení uzavírky 

Značení uzavírky -  - „slepá ul.“  na konci ul. U Zahradnictví je z hlediska 

motoristů nepříjemné – nutno projíždět úzkou ulicí Doubí. Bude-li to 

možné, žádáme posunout značení uzavírky na křižovatku ul. U Zahradnictví 

a Doubí. 

Dále žádáme sejmutí dodatkové DZ „Mimo vozidel stavby“ na výjezdu 

směrem na Popovice. 
Požadavek na ŘSD 

2.45/04/2016 Rozhlas v ul. Mezilesí   

- není rozumět mluvenému slovu.  Žádost o opravu. 
Požadavek na MMPr 

2.46/04/2016 Polní cesta „školka – zastávka“  

Polní pěšina „školka – zastávka“ – problém se zprůchodněním, je tam upozornění na 

zákaz vstupu soukromé pozemky. Pokusit se vyřešit v rámci vztahu k pozemkům – 

vlastnictví. Další problém s provizorním přemostěním Vinarského potoka u pěšiny - 

není povoleno a neodpovídá příslušným normám. 
Požadavek na MMPr 

 

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

nové zástavbě 

- ul.je rozměrově „jednopruhová“. Na poli se staví nové domy – je řešen 

zvýšený provoz  nebo rozšíření této ulice  v návaznosti na povolení nové 

zástavby?  
Požadavek na MMPr 

2.48/04/2016 Kontejner na Bio odpad (ul Za Humny) 

Kontejner na Bio odpad umisťovaný na roku ul. Za Humny a za Vrbím 

zapáchá –žádost o vyřešení včasného odvozu. 
Bude řešeno MV MČ 

2.49/04/2016 Stání  před školkou  

Stání  před školkou  ( v obou směrech stojí auta, nedá se jet k domům) – 

žádost o vyřešení  - výstavbou parkoviště,  v rámci úprav ve školní zahradě.   
Bude řešeno MV MČ 

2.50/04/2016 Propustek = mostek přes potok  

Vzhledem k uzavřené spojovací cestě do Popovic „Trnečky,  jezdí auta za  

koncem obce na polní cestu – směr k zahradám pod Čekyňským kopcem ( u 

značky zákaz vjezdu na staveniště) – využívají propustek = mostek přes 

potok, a ten  má již naprasklou skruž. Hrozí zřícení mostku a zatarasení 

potoku. Žádost o vyřešení situace. 
Požadavek na MMPr 
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2.51/04/2016 Výjezd  z polní/lesní ceny do ul. Mezilesí II 

Cyklisté jedoucí z polní/lesní cesty do ul. Mezilesí II. ohrožují chodce a hrající si děti na této 

ulici.  Žádost o vyřešení např.  retardér, zpomalovací pruh nebo značka  „pozor děti“ . 
        Požadavek na MMPr 

 

2.52/04/2016 Oprava rozpadajícího se povrchu hřiště v areálu Skalka 

Vrchní vrstva povrchu hřiště je rozpadlá na prach (proto stížnosti na 

prašnost) a je již nefunkční. Žádáme o opravu. 

Dále navrhujeme vybudování jímky na dešťové vody ze střechy objektu 

pohostinství využitelné pro zavlažování (kropení) povrchu hřiště v letních 

měsících s informací na MV. 
       Požadavek na MMPr 

 

3. Různé 

3.1. Úprava tabulky kulturních akcí po projednání výborem MČ následovně : 

 

Název akce: Termín konání: Pořadatel: Dotace: 

Myslivecký ples 30.1. Mysliv.sdružení  (MS) xxxxxxxxxx 

Zahrádkářský ples 12.3. 
Záhrad.sdružení Vinary 
(ZSV) 

xxxxxxxxxx 

Přednáška pro občany 
v knihovně  3.5. Knihovna 

Do 250,-  

Úklid Skalky s uzením Březen/duben T. Grapl, D. Kraváková 3000,- 

Pálení čarodějnic duben Sbor dobr.hasičů (SDH) 4500,- 

Mezinárodní den dětí červen Sbor dobr.hasičů (SDH) 4500,- 

Šachový turnaj pro děti – 
Vinarský princ červen ŠK Vinary 

1000,- 

Vinarské hody 2016 červenec SDH + MS 

Hudba – 
neděle,  
objednávka 

Myslivecké odpoledne srpen/září Myslivecké sdružení 3000,- 

Hurá do školy srpen/září pí. Kraváková 3000,- 

Mikulášská nadílka prosinec 
D. Kraváková,  
Š. Vodáková 

3000,- 

Sousedský punč, vyhodnocení 
roku prosinec Z. Navrátil 

3000,- 
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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 

2.44/04/2016 Značení uzavírky Grapl/ Požadavek na ŘSD 

2.48/04/2016 Kontejner na Bio odpad (ul Za Humny) MV 

2.49/04/2016 Stání  před školkou  MV 

 

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr  

Číslo  žádosti Obsah žádosti Směřováno 

 Šeříková stěna za bytovkou (ul Za Humny) 

– není vyřešeno ošetření rozrostlých keřů  

 

Z: MMPr 

T: 

 

2.45/04/2016 Rozhlas v ul. Mezilesí   

Není rozumět mluvenému slovu.  Žádost o opravu. 

 

Z: MMPr 

T: 

 

2.46/04/2016 Polní pěšina „školka – zastávka“  

Polní pěšina  „školka – zastávka“ – problém se 

zprůchodněním, je tam upozornění na zákaz vstupu 

na soukromé pozemky. Pokusit se vyřešit v rámci 

vztahu k pozemkům – vlastnictví. Další problém 

s provizorním přemostěním Vinarského potoka u 

pěšiny - není povoleno a neodpovídá příslušným 

normám. 

 

Z: MMPr 

T: 

2.47/04/2016 Odstavný pruh – vyřešení dopravy ul. Doubí 

v závislosti na realizované nové 

zástavbě. 

- ul.je rozměrově „jednopruhová“. Na poli se staví 

nové domy – je řešen zvýšený provoz  nebo rozšíření 

této ulice  v návaznosti na povolení nové zástavby?  

 

Z: MMPr 

T: 
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2.50/04/2016 Propustek = mostek přes potok  

Vzhledem k uzavřené spojovací cestě do Popovic 

„Trnečky,  jezdí auta za  koncem obce na polní cestu 

– směr k zahradám pod Čekyňským kopcem ( u 

značky zákaz vjezdu na staveniště) – využívají 

propustek = mostek přes potok, a ten  má již 

naprasklou skruž. Hrozí zřícení mostku a zatarasení 

potoku. Žádost o vyřešení situace. 

 

Z: MMPr 

T: 

2.51/04/2016 Výjezd  z polní/lesní ceny do ul. Mezilesí II 

 

Z: MMPr 

T: 

2.52/04/2016 Oprava rozpadajícího se povrchu hřiště v areálu 

Skalka 

Vrchní vrstva povrchu hřiště je rozpadlá na prach ( 

proto stížnosti na prašnost) a je již nefunkční. 

Žádáme o opravu. Dále navrhujeme vybudování 

jímky na dešťové vody ze střechy objektu 

pohostinství využitelné pro zavlažování (kropení) 

povrchu hřiště v letních měsících . 

 

Z: MMPr 

T: 

 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

- bez požadavků 

 

7.  Závěr 

 
Příští výbor MČ ve středu  25.05. 2016 od 19.00 hod. 

 

Používané zkratky:  - viz předchozí zápis 
 
 

Zapsala : Šárka Vodáková        Datum: 27.4.2016 
 
Předseda Místního výboru: Ing. Tomáš Grapl, v.r.      
       
Podpis 
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Přílohy:    

Obdrží: 
- primátor 
- Kancelář primátora 


