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Zápis z  veřejné schůze a 

zápis z 28. jednání Místního výboru místní části Vinary  

ze dne 26. 4. 2017 

Místo konání: Vinary 

Přítomni: Ing. Tomáš Grapl  – předseda 

 Ing. Tomáš Přikryl 

 p. Vladimír Machura 

 Pí Dita Kraváková 

 Pí Šárka Vodáková 

  Občané v počtu asi 39 osob 

Omluveni:  

Hosté: Místní policista: p. Stanislav Sekanina,  
Zástupci MMPr: p. Pavel Košutek, Ing. Bohumír Střelec, p. Alexandr 
Salaba 
Zástupci fy SKANSKA - hlavní stavbyvedoucí Ing. Kučera, stavbyvedoucí 
místního úseku Ing. Malaska 

 
Program jednání:  

1. Úvod, přivítání hostů a občanů 

1.1 Zhodnocení uplynulého období činnosti MV 

1.2 Seznámení občanů se stavem a postupem prací na dálnici 

1.3 Projednávání aktuální situace s organizací akce „Setkání Vinaráků ve 
Vinarech u Vysokého Mýta“ 

1.4 Dotazy občanů 

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 

 

Bod 1 Úvod 

1.1 Zhodnocení činnosti MV v uplynulém období  
Šárka Vodáková seznámila občany se stavem docházky členů MV na schůzích MV a 
zhodnotila činnost MV v roce 2016. 
Tomáš Grapl seznámil občany s postupem investic v MČ, s opravami chodníků, výstavbou 
parkovacích ploch, stavem kulturního domu, stavem kříže před kapličkou, letní a zimní 
údržbou veřejných ploch. 
Tomáš Přikryl informace o investicích a finanční situaci v roce 2016. 
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Občané byli vyzvání k aktivnímu přístupu a oznamování problémů, návrhů apod. jednotlivým 
členům výboru.  
MV poděkoval všem občanům za účast na jarní brigádě v areálu Skalka. 
 
 
1.2 Seznámení občanů se stavem a postupem prací na dálnici 
Zástupci fy SKANSKA seznámili občany MČ se stavem a postupem prací na dálnici. Odpovídali 
na dotazy jako např.: 

- Plánuje-li se rekonstrukce komunikace v majetku města  - cesta z Předmostí do Lýsek a 
Vinar. 
V rámci dálnice jen oprava po provozu při výstavbě – sdělil Ing. Kučera a T. Grapl 

- Protihlukové stěny – budou-li dostatečné a v moderních materiálech. 
Stěny jsou projektovány na základě výpočtu hluku.  

- Co bude s obslužnými komunikacemi? Např. do Buku zůstane v provozu jako 
přístupová cesta pro majitele pozemků kolem dálnice. 

-  
1.2 Setkání Vinaráků ve Vinarech u Vysokého Mýta 
Občané byli seznámeni s počtem přihlášených občanů a s typem dopravy  
 
Vzhledem k nízkému počtu předběžně přihlášených občanů (9 osob) MV rozhodl 
zabezpečit přepravu osobními automobily (T. Grapl, Š. Vodáková). 
Přesné informace a pokyny budou osobně předávány přihlášeným. 
 
1.3 Dotazy občanů, Diskuze 
1.3.1 Poldr – neuklizené větve po vykácení stromů! 

Situaci týkající se kácení vysvětlil T. Grapl. 
1.3.2 Kříž – výměna kříže  - proběhlo orientační hlasování většina občanů byla pro výměnu.     

Pro opravu hlasovalo jen několik (4) osoby z asi 39 zúčastněných. 
1.3.3 Dotazy na pana Střelce  

-  Zimní údržba chodníků – nespokojenost s odhrnováním sněhu ze silnic na již občany 
odhrnuté chodníky -  info o nespokojenosti předávat na TS, nebo na zástupce MV). 

- Letní údržba a různé drobné aktuální úklidy na podněty obyvatel přímo zaměstnancům 
TS mají zaměstnanci TS řešit, jsou tak instruováni vedením TS. 

- Solení rovných cest není potřeba – MV může vymezit úseky udržované solí a drtí. 
1.3.4 Parkování v ul. Mezilesí I -  problém se sloupem vedení obecního rozhlasu – Mezilesí 32 

kvůli tomuto si nemůže občan vybudovat stání – MV dá podnět k vyřešení. Dále 
připomínka k blízkosti rozhlasu vůči oknům RD. 

1.3.5 Obnovy nebo vybudování chodníků od Vinařská do Doubí  - toto je již v řešení. 
1.3.6 Pozemková digitalizace – při realizaci digitalizace byl pozemek bez náhrady změněn 

majitel ze souk.na města – MV se bude informovat o postupu úřadu v průběhu 
digitalizace. 

1.3.7 Dvě zbývající hrušně, (za sklenářstvím) by bylo potřeba vykácet. Někteří občané 
nesouhlasí s výsadbou jeřabin – MV bude řešit. 

1.3.8 Šířka místní komunikace – stáním aut není dodržena šířka komunikace 6 m. Mezilesí II. 
Je pozemek obce – je možné vybudovat odstavnou plochu? – MV bude řešit. 

1.3.9 Instalování sáčků na psí exkrementy – p. Střelec, TS zkouší tuto situaci řešit.  
1.3.10  Dopravní značení – MV jedná o řešení dopravního značení – doznačení křižovatek – 
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viz předchozí požadavek z loňského roku. 
1.3.11 Náhradní výsadba za vykácené hrušně – někteří občané navrhují změnit výsadbu – 

nesouhlas s jeřabinami -  navrhují dotazník – odbor majetku. MV bude jednat 
s odborem životního prostření o jiném druhu výsadby. 

1.3.12 Možnost pronájmu zelené plochy u obchodu – řešil pan M.D. s MMPr, které mělo 
zaslat jeho požadavek k vyjádření na MV. Dosud neproběhlo. 

1.3.13 Revitalizace vzrostlých borovic v ul. Doubí u bytovky - vykácet s náhradní výsadbou. 
1.3.14 Chodník v Růžové ulici - rekonstrukce . MV dá podnět k zahájení rekonstrukce. 

 (dvě varianty řešení soukromého vlastnictví pozemků pod chodníky - výkup nebo 
vyžádaní souhlasu vlastníků, s povolení stavby Městu Přerovu. 

1.3.15 Odstavná plocha – není doposud vyřešeno, je nutné vyjmutí ze zemědělského 
 půdního fondu. Další občan navrhuje, aby tento pozemek zůstal v současném  

stavu – tzn. zelená plocha. 
 
1. 4. 17 TS prostřednictvím pana Střelce podali občanům tyto informace: 
- Svoz Bio odpadu – bylo zdůvodněno zahájení svozu bioodpadu.  
- Přistavování velkoobjemových kontejnerů -  apel TS na dodržování vhazování bioodpadu – 
MV hlásit častěji. 
- Třídění plastů – žádost TS o dodržování vhazování příslušného platového odpadu, tak jak je 
značeno na kontejnerech. 
- Rozšíření kontejnerových stání – musí řešit odbor majetku. 
- Velkoobjemové nádoby 240 l – občané musí žádat MMPr, pí. Kousalovou - odb. majetku. 
- Informace o možnosti využívat zdarma sběrné dvory…i o víkendech 
 

 

2 a Kontrola zápisu č. 27 

Bod 2. 3. Ul. Doubí – manipulační plocha      Úkol: trvá 
Bod 2.13.  Technické posouzení systému vytápění objektu  

           pohostinství Skalka       Úkol: trvá 
Bod 2.16.  Nástěnky před KD + plakátovací plocha    Úkol: trvá 
Bod 2.43/03/2016 Obnova infor. směr. tabule (2 ks)  „hřiště Skalka“  

Úkol: trvá 

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

            Úkol: probíhá 

Bod 2.64/08/2016   Podněty občanů – špatný technický stav kříž 

Dle orientačního hlasování byla většina přítomných obyvatel veř. schůze pro opravu.  

T. Grapl zpracuje dotazník se třemi možnostmi vyřešení (výměna, opravy, moderní řešení 

kříže), který bude distribuován občanům. Pokusit se oslovit učiliště v Tovačově  - návrh 

řešení a předběžná cenová kalkulace řešení.     Úkol: trvá 

 

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

Varianta umístění na pozemku školky. Požádat MMPr o zajištění návrhu hřiště odbornou 

firmou s navržením etapovitého řešení výstavby. Harmonogram prací – postupných kroků. 
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Vybourat jeden modul plotu, zaplotit zbývající část, rekultivovat pozemek, zapracování co 

největšího počtu stromů do prostoru hřiště. 

Harmonogram vypracuje – Tomáš Grapl       Úkol: trvá 

Bod 2.75/10/2016   Požadavek MV na reklamaci chodníku v ul. Vinařská -  
 od aut.zastávky  
                                                                                                                        Úkol: trvá 
Bod 2.77/11/2016  Ceník pronájmů zařízení, (KD)                                     Úkol: trvá 
Bod 2.81/12/2016  Osazení čistící zóny obuvi do chodby KD Vinary  
                                                                                                                       Úkol: trvá 
Bod 2.02/01/2017 Výsadba stromů Skalka  
                Úkol: trvá 
Bod 2.03/01/2017 Dopravní značení v MČ  
                                                                                                                      Úkol: probíhá řešení 
Bod 2.04/01/2017 KD – oprava střechy 
                                                                                                                     Úkol: trvá 
Bod 2.05/01/2017 KD – výmalba sálu, (bez prostoru podia) 
                                                                                                                    Úkol: trvá  
Bod 2.07/01/2017 Parkoviště u Bytovky, ulice Za Vrbím – výběr projektanta 
                                                                                                                      Úkol: probíhá  
 
Bod 2.09/02/2017  Brigáda Skalka – řeší MV společně SDH,  ZS, MS a občané  
Termín:1. 4., (8. 4.)            Úkol: proběhlo 

 
Bod 2.14/02/2017  Oprava komunikace v ulici Vinařská, komunikace III/04723  
            Úkol: trvá 

Bod 2.16/03/2017  Stůl pro stolní tenis – areál Skalka 
            Úkol: trvá 

Bod 2.17/03/2017  Vyspravení nájezdu na polní cestu 
            Úkol: trvá 

Bod 2.18/03/2017  Posouzení kácení smrků  v ul. U Zahradnictví ( křižovatka s ul. Vinařskou 
a Doubí – parcel. č. 34/2) 
            Úkol: trvá 

3.3/03/2017  Kácení stromů před KD      Úkol: trvá 

 

2 b Nové body k projednání 
 

3. Různé 

 
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 
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2.64/08/2016    Podněty občanů – špatný technický stav kříž  

Dle orientačního hlasování byla většina 

přítomných obyvatel veřejné schůze pro opravu.

  

T. Grapl zpracuje dotazník se třemi možnostmi 
vyřešení (výměna, oprava, moderní řešení kříže), 
který bude distribuován občanům. Pokusit se 
oslovit učiliště v Tovačově  - návrh řešení a 
předběžná cenová kalkulace řešení. 

T. Grapl 

3.3/02/2017   Setkání Vinaráků  (Vinary u Vysokého Mýta) 

 

Š. Vodáková 

 

  

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, termín 
plnění  

Podněty občanů 
2.19/04/2017 Parkování v ul. Mezilesí I/32  

Problém s polohou sloupu vedení rozhlasu. Kvůli 
této poloze nemůže občan vybudovat stání. 
Dále připomínka občana k blízkosti rozhlasu vůči 
oknům RD. MV žádá o řešení, nejlépe šetření na 
místě za přítomnosti člena MV. 
 

Z: MMPr 

T: ihned 

2.20/04/2017 Hrušně ve Vinařské ulici 
Dvě zbývající hrušně (před sklenářstvím) ul. 
Vinařská by bylo potřeba posoudit stav a  
vykácet. Občané nesouhlasí s výsadbou jeřabin – 
MV bude řešit  
 

Z: MMPr 

T: do mimo vegetační doby 

2.21/04/2017 Alej ve Vinařské ulici 
Někteří občané nesouhlasí s návrhem výsadby 
jeřabin – alej Vinařská ul. MV bude řešit 
jednáním s občany v ulici. 
 

Z: na vědomí 

2.22/04/2017 Mezilesí II.  
Šířka místní komunikace – stáním aut není 
dodržena šířka komunikace pro obousměrný 
provoz. Je zde i pozemek obce – je možné 
vybudovat odstavnou plochu? 
Sdělení MV – bylo zjištěno, že většina domů 
v této části má vlastní garáže a vjezdy. Není 
důvod odstavovat auta na komunikaci. 
 

Z: MMPr 

 

2.23/04/2017 Borovice v ulici Doubí Z: MMPr 
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Občané žádají o snižující řez př. vykácení 
uvedených stromů s náhradní výsadbou. 
MV žádá prověřit, přikládání se pouze k ořezu 
bez kácení. 
 

T: do nevegetační 

ho období 

2.24/04/2017 Chodník v Růžové ulici - rekonstrukce . MV žádá 
o zajištění PD k rekonstrukci. U soukromých 
pozemků provede MV šetření s občany – 
vlastníky těchto pozemků.  
 

Z: MMPr 

T: - šetření – do 06/2017 

- PD a povolení: do 03/2018 

 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

1/28/2017 -  

1/28/2017 -  

 

7.  Závěr 

Příští výbor MČ ve středu 31. 5. 2017 od 19.00 hod 

 

Používané zkratky:  - viz zápis č. 13/2016  
 
Zapsala: Šárka Vodáková        Datum:  26. 4. 2017 
 
Předseda Místního výboru: Ing. Tomáš Grapl, v. r.      
     
Podpis 

Přílohy:    

Obdrží: 
- primátor 
- Kancelář primátora 


