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Zápis z 25. jednání Místního výboru místní části Vinary/2017                                                                                                   

ze dne 25. 1. 2017 

Místo konání: Vinary 

Přítomni: Ing.Tomáš Grapl  – předseda 

 Ing. Tomáš Přikryl 

 pí.Šárka Vodáková 

 p.Vladimír Machura 

 pí.Dita Kraváková 

Omluveni:   

Hosté: sl.Hana Výkrutová, p. Ladislav Štaigr, p. Zbyněk Špunar, Zdeněk Navrátil; 
 p. Stanislav Sekanina 

 
Program jednání:  

1. Úvod 

2. Jednání místního výboru  

2.a Kontrola zápisu č. 24 

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. 24 

Bod 2.3. Ul. Doubí – manipulační plocha      Úkol : trvá 
Bod 2.13.  Technické posouzení systému vytápění  objektu  

           pohostinství  Skalka – není plně vyřešeno   Úkol  : trvá 
Bod 2.16.  Nástěnky před KD  + plakátovací plocha    Úkol  : trvá 
Bod 2.26/12/2015  Zřízení veřejných web. stránek MČ Vinary   Úkol  : trvá 

Bod 2.43/03/2016 Obnova infor. směr. tabule  (2 ks)  „hřiště Skalka“  

Úkol  : trvá 

Bod 2.49/04/2016 Stání  před školkou       Úkol  : splněno 

 Doloženo stanovisko MMPr, odboru soc.věcí a školství. 

Bod 2.58/06/2016  Kontejnerová stání v ul.  Za Humny  

                                           – u bytovky naproti školce                                       Úkol  : trvá 

 Bylo jednáno na MMPr – Grapl a potvrzeno že požadavek trvá. 

Bod 2.59/07/2016 Parkoviště u „bytovky“  
– předán požadavek na zajištění PD  Úkol  : splněno 

Bod 2.61/07/2016  Kácení stromů – udržovací řezy.              Úkol  : probíhá 
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Bod 2.64/08/2016   Podněty občanů – špatný technický stav kříž Úkol :  trvá 

Bod 2.67/08/2016   Příčná liniová vpusť ul.Mezilesí I. – opět vadná    Požadavek : trvá 

Bod 2.68/09/2016 „Workout“ hřiště       Požadavek : trvá 

T. Grapl upozornil písemně členy výboru na předchozí zápisy, kde byl stanoven systém 

čerpání finančních prostředků pro tyto účely - z roku 2016  75 000, -Kč bez DPH + rok  2017  - 

100.000,-  Kč bez DPH. 

Bod 2.71./10/2016  Připomínky občana – Vpusť u poldru  
            Úkol  : trvá 
Bod 2.74./10/2016   Nedostatečný úklid  v místnosti pro společenské akce, jednání a 
veřejnost v přízemí KD.        Úkol  :  v jednání 
 Zástupci SDH se dostavili  projednání na výbor MV MČ. Přislíbili do dalšího jednání předložit 
podmínky pronájmů. 
Bod 2.75./10/2016   Požadavek MV na reklamaci chodníku v ul. Vinařská – od aut.zastávky  
                                                                                                                        Úkol  :  trvá 
                                                                                                                         Spolupráce: pí.Vodáková 
Bod 2.77./11/2016  Ceník pronájmů zařízení  ( KD )                           Úkol  :  trvá 
Bod 2.80./11/2016  Odstavné plochy v ulici Vinařská  -  studie       Úkol  :  splněno 
Bod 2.81./12/2016  Osazení čistící zóny obuvi do chodby KD Vinary  
                                                                                                                       Úkol  :  trvá 
Bod 3.2./12/2016     Požadavek na sdělení informací o provádění úklidu v budově KD  
                                                                                                                       Úkol  :  trvá 
 
 

2.b  Nové body k projednání 
 

 

Bod 2.01./01/2017 Řešení části pozemku školní zahrady. 
Z vyjádření MMPr, odboru sociálních věcí a školství vyplývá, že užívání předmětné části 
zahrady nebylo na základě žádosti ZŠ Předmostí projednávané na veřejné schůzi MV MČ 
Vinary v 04/2015 provedeno, zůstává tudíž nadále v užívání MMPr, odboru správy majetku a 
komunálních služeb.  
MV MČ Vinary žádá o sdělení MMPr , odboru správy majetku a komunálních služeb, kdo má 
provádět údržbu této části zahrady.  
Návrh na zřízení parkoviště pro rodiče dětí z MŠ vzešel z požadavku  MV MČ při záměru 
úpravy zahrady MŠ. MV MČ nebude toto parkoviště financovat z fin. prostředků pro MČ. 
MV MČ bude v budoucnu pokračovat v záměru předchozího výboru – zřízení veřejné 
odpočinkové plochy. 
 

Požadavek   na  MMPr 

Bod 2.02./01/2017 Výsadba Skalka  
Žádáme o výsadbu 5 ks vzrostlých stromů (min. 3 m)  v jarních měsících roku 2017 v areálu 
Skalky jako NV za kácené břízy. Možnost finančně se podílet z rozpočtu MČ .  
  

Požadavek   na  MMPr 
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Bod 2.03./01/2017 Dopravní značení v MČ 
MV vyvolá jednání s MMPr k problematice řešení dopravního značení v MČ. K uvedenému 
sdělujeme: 
 
K č.j. MMPr/158000/2016/MrE ze dne 27.12.2016 výbor sděluje : 
Nadále trváme na zajištění zákazu zastavení př. stání s výjimkou zásobování na ulici 
Růžová. Vyzýváme MMPr k přijetí a zajištění koncepčního řešení tohoto požadavku.  
K č.j. MMPr/158817/2016/MrE ze dne 2.1.2017 výbor sděluje : 
Křižovatka  ulic  U Zahradnictví a Doubí je částečně značena svislým dopravním značením , 
tj. místní úpravou. Část dopravních značek zde chybí. Žádáme o jejich doplnění, nikoliv  
sejmutí stávajících DZ pro zajištění obecné úpravy.  
Obecně k DZ na křižovatkách v MČ Vinary výbor sděluje následující: 
Místní výbor nesouhlasí  se sdělením o nejoptimálnějším řešení , a to  komplexně dle § 22 
odst. 2 zákona o silničním provozu  - tedy obecnou úpravou,  a to z těchto důvodů: 
 
DZ jsou totiž výhradně osazeny na křižovatkách dvou ulic (Vinařská a U Zahradnictví), které 
tvoří páteř komunikací ve Vinarech a jsou pro Vinary příjezdovými komunikacemi.  
Z uvedeného vyplývá, že je tento systém v MČ zaveden již desítky let. 
 Kompletní změna režimu přednosti v jízdě na těchto křižovatkách způsobí dlouhodobé 
dopravní problémy (V jednom případě se dokonce stane dnešní připojení se „stopkou“ 
směrem s předností v jízdě na komunikaci III. třídy). Dále tato změna znamená odstranění 
cca 16 dopravních značek!  
 

Požadavek na  MMPr 

Bod 2.04./01/2017 KD – oprava střechy 
Požadavek na zahájení úkonů k realizaci opravy střechy Kulturního domu. 

Požadavek na  MMPr 

Bod 2.05./01/2017 KD – výmalba sálu  ( bez prostoru podia) 
Žádost o zadání požadavku na výmalbu sálu KD (bez prostoru podia). 

Požadavek na  MMPr 

Bod 2.06./01/2017 KD– zakoupení  úklidových  prostředků 
MV požaduje zakoupení úklidových prostředků (úklid sálu) – široké smetáky, hadry, kbelíky, 
smetáček, lopatka apod. 

Požadavek na  MMPr 

Bod 2.07./01/2017 Parkoviště u Bytovky, ulice Za Vrbím – výběr projektanta 
MV souhlasí s výsledkem vyhodnocení cen. nabídek na PD. Žádá o zahájení projektových 
činností. Požaduje kontakt projektanta a projednání návrhu s výborem.  

Sdělení a požadavek 

  na  MMPr 

Bod 2.08./01/2017 Úklid  společných  prostor v KD 
Dořešit situaci s nevyjasněnou zodpovědností za úklid společných prostor v KD. Ze smlouvy 
mezi MMPr a správcem KD vyplývá, že odpovědný za úklid společných prostor je správce. 
Nutno specifikovat povinnosti a četnost úklidu.    

Požadavek na  MMPr 
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3. Různé 
         
3.1/01/2017       Urgence informace o hodinovém pronájmu KD (bod 2.77./11/2016  )  

Požadavek na  MMPr 

 
3.1/02/2017  Informace -  stavu rozpočtu roku 2016 a 2017 
Ing. Přikryl informoval MV o stavu čerpání rozpočtu roku 2016.  Nevyčerpané částky 
z jednotlivých kapitol budou převedeny do roku 2017. 
 
3.1/03/2017  Vyjádření  -  umístění cyklostezky  
Navržená trasa cyklostezky, zaslaná k posouzení MV je z pohledu MV vyhovující. 
 
3.1/04/2017  Nesrovnalosti Nájemní smlouvy KD 
Požadavek na ujasnění některých sporných bodů v nájemní smlouvě KD používané pro 
pronájem prostor. Výbor MČ ukládá D. Kravákové dořešit na  MMPr.  
 
 

4.  Úkoly pro členy Místního výboru  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

 Průběžně trvající – viz výše. MV 

2.49/04/2016 Viz bod  2.01./01/2017 MV 

2.61/07/2016   Kácení stromů před Kulturním domem 

Trvá 

 
 
             Obojí  -  Grapl + MMPr 

2.82./12/2016   Údržba veřejné zeleně 
Zjistit potřeby rozšíření údržby veřejné 
zeleně. 

 
MV 

3.1/04/2017   Nesrovnalosti Nájemní smlouvy 
Požadavek na ujasnění některých 
sporných bodů v nájemní smlouvě KD 
používané pro pronájem prostor.  

 
D. Kraváková 

  

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr  

Číslo žádosti Obsah žádosti Směřován
o 

2.01./01/2017 Řešení části pozemku školní zahrady. 
Z vyjádření  MMPr, odboru sociálních věcí a školství vyplývá, 
že užívání předmětné části zahrady nebylo na základě 
žádosti ZŠ Předmostí projednávané na veřejné schůzi MV 
MČ Vinary v 04/2015 provedeno, zůstává tudíž nadále 
v užívání MMPr, odboru správy majetku a komunálních 
služeb.  

Z:  MMPr 

T:  



Místní výbor Vinary  
751 24 Přerov XI. 

 

5 
 

MV MČ Vinary žádá o sdělení MMPr, odboru správy 
majetku a komunálních služeb, kdo má provádět údržbu 
této části zahrady.  
Návrh na zřízení parkoviště pro rodiče dětí z MŠ vzešel 
z požadavku MV MČ při záměru úpravy zahrady MŠ. MV MČ 
nebude toto parkoviště financovat z fin. prostředků pro MČ. 
MV MČ bude v budoucnu pokračovat v záměru předchozího 
výboru – zřízení veřejné odpočinkové plochy. 
 

2.02./01/2017 Výsadba Skalka  
Žádáme o výsadbu 5 ks vzrostlých stromů (min. 3m) 
v jarních měsících roku 2017 v areálu Skalky jako NV za 
kácené břízy. Možnost finančně se podílet z rozpočtu MČ.  

Z:  MMPr 

T: jaro 2017 

2.03./01/2017 Dopravní značení v MČ 
MV vyvolá jednání s MMPr k problematice řešení 
dopravního značení v MČ. K uvedenému sdělujeme: 
 
K č.j. MMPr/158000/2016/MrE ze dne 27.12.2016 výbor 
sděluje : 
Nadále trváme na zajištění zákazu zastavení př. stání 
s výjimkou zásobování na ulici Růžová. Vyzýváme MMPr 
k přijetí a zajištění koncepčního řešení tohoto požadavku.  
 
K č.j. MMPr/158817/2016/MrE ze dne 2.1.2017 výbor 
sděluje : 
Křižovatka ulic U Zahradnictví a Doubí je částečně značena 
svislým dopravním značením, tj. místní úpravou. Část 
dopravních značek zde chybí. Žádáme o jejich doplnění, 
nikoliv sejmutí stávajících DZ pro zajištění obecné úpravy.  
Obecně k DZ na křižovatkách v MČ Vinary výbor sděluje 
následující: 
Místní výbor nesouhlasí  se sdělením o nejoptimálnějším 
řešení , a to  komplexně dle § 22 odst. 2 zákona o silničním 
provozu  - tedy obecnou úpravou,  a to z těchto důvodů: 
 
DZ jsou totiž výhradně osazeny na křižovatkách dvou ulic 
(Vinařská a U Zahradnictví), které tvoří páteř komunikací 
ve Vinarech a jsou pro Vinary příjezdovými komunikacemi.  
Z uvedeného vyplývá, že je tento systém v MČ zaveden již 
desítky let. 
 Kompletní změna režimu přednosti v jízdě na těchto 
křižovatkách způsobí dlouhodobé dopravní problémy 
(V jednom případě se dokonce stane dnešní připojení se 
„stopkou“ směrem s předností v jízdě na komunikaci III. 
třídy). Dále tato změna znamená odstranění cca 14 
dopravních značek!  
 

Z:  MMPr 

T: ihned 
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2.04./01/2017 KD – oprava střechy 
Požadavek na zahájení úkonů k realizaci opravy střechy 
Kulturního domu. 
 

Z:  MMPr 

T: v průběhu 
roku 2017 

2.05./01/2017 KD - výmalba sálu  ( bez prostoru pódia) 
Žádost o zadání požadavku na výmalbu sálu KD (bez 
prostoru podia). 
 

Z:  MMPr 

T: ihned 

D. Kraváková 

2.06./01/2017 KD – zakoupení úklidových prostředků 
MV požaduje zakoupení úklidových prostředků (úklid sálu) – 
široké smetáky, hadry, kbelíky, smetáček, lopatka apod. 
 

Z:  MMPr 

T: ihned 

2.07./01/2017 Parkoviště u Bytovky, ulice Za Vrbím – výběr projektanta 
MV souhlasí s výsledkem vyhodnocení cen. nabídek na PD. 
Žádá o zahájení projektových činností. Požaduje kontakt 
projektanta a projednání návrhu s výborem.  
 

Z:  MMPr 

T: 1. pol. roku 
2017 

2.08./01/2017      Úklid společných prostor v KD 
Dořešit situaci s nevyjasněnou zodpovědností za úklid 
společných prostor v KD. Ze smlouvy mezi MMPr a 
správcem KD vyplývá, že odpovědný za úklid společných 
prostor je správce. 
Nutno specifikovat povinnosti a četnost úklidu.  

Z:  MMPr 

T: ihned 

Š. Vodáková 

D. Kraváková 

 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

 

7.  Závěr 

Příští výbor MČ ve středu 22. 2. 2017 od 19.00 hod 

 

Používané zkratky:  - viz zápis č. 1/2016  
 
Zapsal: Tomáš Grapl, Šárka Vodáková      Datum: 31.1.2017 
 
Předseda Místního výboru: Ing. Tomáš Grapl, v.r.      
     
Podpis 

Přílohy:    

Obdrží: 
- primátor 
- Kancelář primátora 


