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Zápis z 32. jednání Místního výboru místní části Vinary  

ze dne 25. 10. 2017 

Místo konání: Vinary 

Přítomni: Ing. Tomáš Grapl  – předseda 
 Ing. Tomáš Přikryl 

 p. Vladimír Machura 

 pí Dita Kraváková 

 pí Šárka Vodáková 
Omluveni: p. Stanislav Sekanina 

Hosté:  

 
Program jednání:  

1. Úvod 

2. Jednání místního výboru  

2. a Kontrola zápisu č. 31 
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. 31 

Bod 2. 3 Ul. Doubí – manipulační plocha      Úkol: trvá 
MV urguje odpověď MMPr. 

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: řeší MMPr 

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

            Úkol: probíhá 

 

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

Zahájíme jednání o přípravě rozšíření areálu Skalka pro umístění herních prvků.  
Jednání na MMPr dohodne T. Grapl, zúčastní se dále D. Kraváková 
             Úkol: trvá 

Požadavek na  MMPr 
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Bod 2.81/12/2016  Osazení čistící zóny obuvi do chodby KD Vinary  
T. Grapl urgoval písemně. 

                                                                                                                  Úkol: trvá 

Bod 2.03/01/2017 Dopravní značení v MČ  
                                                                                                                 Úkol: probíhá řešení 

Bod 2.04/01/2017 KD – oprava střechy 
                                                                                                                Úkol: probíhá realizace 

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

Bod 2.18/03/2017  Posouzení kácení smrků v ul. U Zahradnictví (křižovatka s ul. Vinařskou 
a Doubí – parcel č. 34/2) 
Zatím bez odpovědi. Zaurguje T. Grapl písemně. 

            Úkol: trvá 

3.3/03/2017  Kácení stromů před KD      Úkol: trvá 
Zatím bez odpovědi. Zaurguje T. Grapl písemně. 

Bod  2.20/04/2017 Hrušně ve Vinařské ulici 

Dvě zbývající hrušně (před sklenářstvím) ul. Vinařská by bylo potřeba posoudit stav                 
a vykácet.  
Zatím bez odpovědi. Zaurguje T. Grapl písemně. 

Úkol: trvá 

Bod  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 – anketou. Zajistí Š. Vodáková. 
Úkol: trvá 

Bod  2.23/04/2017 Borovice v ulici Doubí 
Občané žádají o snižující řez př. vykácení uvedených stromů s náhradní výsadbou. 

MV žádá prověřit, přikládání se pouze k ořezu bez kácení. 
Zatím bez odpovědi. Zaurguje T. Grapl písemně. 

Úkol: trvá 
 
Bod  2.24/04/2017 Chodník v Růžové ul. – rekonstrukce 
Probíhá zadání PD ze strany MMPr. 

Úkol: trvá 
Bod 2.27/05/2017  Požadavek občana MČ                                        Úkol: trvá 
dořešení majetkového vztahu 
Bod 2.28/05/2017  Oprava přístřešku výletiště Skalka                      Úkol: trvá 
T. Grapl urgoval písemně. 

 
Bod 2.30/05/2017  Požadavek občanky MČ     Úkol: trvá 

požadavek na MMPr ke skácení smrku v  ulici  Vinařské 
Zatím bez odpovědi. Zaurguje T. Grapl písemně. 

 

Bod  2.35/07/2017 Požadavek MV MČ ke stanovení hodinové sazby pronájmu prostor KD 
             Úkol: splněno 
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2.b Nové body k projednání 
 
 

Bod  2.39/10/2017  Výměna kříže u kapličky, ul. Vinařská, další postup 
Výbor pověřuje T. Grapla : 

- Projednat na MMPr způsob výměny kříže a př. organizaci sbírky; 

- Projednat případné provedení kříže na Střední škole řezbářské v Tovačově; 
- Projednat vysvěcení nového kříže. 

Úkol: T. Grapl 

Požadavek na  MMPr 

 

Bod  2.40/10/2017  Stav Vinarského potoka 

 
Místní výbor provedl prohlídku technického stavu koryta Vinarského potoka  mezi Vinary a 

Popovicemi a sděluje: 
- Stav vodního toku je ve větší části toku neuspokojivý.  Na vodním toku není prováděna 

základní údržba, v mnoha místech dochází k zarůstání toku náletovou zelení – stromy 
a křovinami. 

- Náletová zeleň v několika případech způsobuje vyhýbání toku mimo profil a při účelové 
komunikaci Vinary – Popovice již lokálně způsobuje vymílání břehu na straně 
komunikace. Zde je patrné poškození krajnice komunikace. 

- V části před Popovicemi je profil z větší části zanesen naplavenou zeminou. 
Místní výbor požaduje po příslušném odboru MMPr bezodkladné zajištění provedení údržby 
vodního toku Vinarský potok, a to v jeho průběhu mezi MČ Vinary a MČ Popovice.  
Doplnění stanoviska po místním šetření s pracovníky MMPr a Povodí Moravy: 
Výbor MČ Vinary požaduje překvalifikaci zařazení této části toku z „Vodní tok přírodní, 
neudržovaný“ na „ Vodní tok udržovaný“ a to z důvodu skutečnosti, že naše místní části 
jsou součástí Statutárního města Přerova a MV se domnívá, že v katastrech patřících do 
Statutárního města by neměl být žádný vodní tok veden jako neudržovaný. 
 

Úkol: T. Grapl 

Požadavek  na  MMPr 

 

Bod  2.41/10/2017  Změna katastru  
 
K požadavkům MV Popovice o změnu hranice katastru tak, aby ulice v MČ Vinary byly na 
katastrálním území Vinary u Přerova se připojujeme a žádáme pověřený odbor o zahájení 
řízení. 

Úkol: T. Grapl 

Požadavek  na  MMPr 
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3. Různé 
3.1/10/2017  Beseda – seminář „Spotřebitelské praktikum“ 
Místní výbor přijal nabídku k uspořádání besedy – semináře „Spotřebitelské praktikum“ pro 

seniory MČ. Seminář pořádá Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, lektorka paní 

Chodilová. Seminář je zaměřen na nekalé praktiky podomního prodeje a předváděcích akcí.  
7. 11. 2017 od 15.30 

Místní výbor zajistí drobné občerstvení pro účastníky besedy z částky na kulturu v MČ. 
Na vědomí na  MMPr 

Za MV zajišťuje D.Kraváková,  Š. Vodáková 

 

3.2/10/2017  Zvýšení plochy pro vývěsky 
MV navrhne řešení jak zvýšit plochu vývěsek tak, aby byly rozmístěny více po celé místní MČ.  

                                                                                   Úkol: MV 

 

3.3/10/2017  Urgence řešení úpravy a kácení zeleně  
MV pověřuje T. Grapla urgencí paní Doupalovou k řešení bodů předchozích zápisů – 
2.18/03/2017, 3.3/03/2017, 2.20.04/2017, 2.23/04/2017 a 2.30/05/2017. 

                                                                                   Úkol: T. Grapl 

 

3.4/10/2017  Hodové slavnosti 2018  
MV projednal termín hodů 2018, a ten vychází 13. – 15. 7. 2018. Vzhledem k některým 
návrhům ke spolupráci žádá MV předsedy spolků působících v působnosti MČ o jejich aktivní 

přístup při přípravě a jejich účast na příštím jednání MV v měsíci listopadu.  
 

                                                                                   Úkol: výbor a spolky 

 

 

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 

Beseda – seminář „Spotřebitelské praktikum“ 
 

 

3.1/10/2017   D. Kraváková 

Š. Vodáková 

Zvýšení plochy pro vývěsky 
 

3.2/10/2017   MV 

Urgence řešení úpravy a kácení zeleně  
 

3.3/10/2017   T. Grapl 
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5. Žádosti a podněty směrované k MMPr  

Číslo žádosti Obsah žádosti Směřováno 

Podněty občanů 
2.39/10/2017  Výbor pověřuje T. Grapla : 

- Projednat na MMPr způsob výměny kříže a př. 

organizaci sbírky; 
- Projednat případné provedení kříže na Střední škole  

řezbářské v Tovačově; 
- Projednat případné vysvěcení nového kříže. 

 

Z: T. Grapl + 

 MMPr 

T:ihned  

2.40/10/2017   Stav Vinarského potoka 
Místní výbor provedl prohlídku technického stavu koryta 
Vinarského potoka mezi Vinary a Popovicemi a sděluje: 

- Stav vodního toku je ve větší části toku neuspokojivý.  
Na vodním toku není prováděna základní údržba, 

v mnoha místech dochází k zarůstání toku náletovou 
zelení – stromy a křovinami. 

- Náletová zeleň v několika případech způsobuje 
vyhýbání toku mimo profil a při účelové komunikaci 

Vinary – Popovice již lokálně způsobuje vymílání 
břehu na straně komunikace. Zde je patrné 

poškození krajnice komunikace. 
- V části před Popovicemi je profil z větší části zanesen 

naplavenou zeminou. 
Místní výbor požaduje po příslušném odboru MMPr 

bezodkladné zajištění provedení údržby vodního toku 
Vinarský potok, a to v jeho průběhu mezi MČ Vinary a MČ 

Popovice.  
Doplnění stanoviska po místním šetření s pracovníky 
MMPr a Povodí Moravy: 
Výbor MČ Vinary požaduje překvalifikaci zařazení této 
části toku z „Vodní tok přírodní, neudržovaný“ na „ Vodní 
tok udržovaný“ a to z důvodu skutečnosti, že naše místní 
části jsou součástí Statutárního města Přerova a MV se 
domnívá, že v katastrech patřících do Statutárního města 
by neměl být žádný vodní tok veden jako neudržovaný. 

 

 

Z: T. Grapl + 

 MMPr 

T:ihned 

  2.41/10/2017   Změna katastru  
K požadavkům MV Popovice o změnu hranice katastru tak, 

aby ulice v MČ Vinary byly na katastrálním území Vinary u 
Přerova se připojujeme a žádáme pověřený odbor o 

zahájení řízení. 
 

Z:  MMPr 

T:ihned 
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2.20/04/2017 Hrušně ve Vinařské ulici 
Dvě zbývající hrušně (před sklenářstvím) ul. 
Vinařská by bylo potřeba posoudit stav                 
a vykácet.  

 

2.23/04/2017 Borovice v ulici Doubí 

Občané žádají o snižující řez př. vykácení 
uvedených stromů s náhradní výsadbou. 

MV žádá prověřit, přikládání se pouze k ořezu 
bez kácení 

 

2.30/05/2017   Požadavek na skácení smrku ulici Vinařské  

2.28/05/2017 Oprava přístřešku výletiště Skalka                        

 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

 

7.  Závěr 

Příští výbor MČ ve středu 29. 11. 2017 od 18.00 hod. v KD Vinary 

 

Používané zkratky:  - viz zápis č. 1/2016  
 
Zapsala: Šárka Vodáková        Datum:  03. 11. 2017 

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

Přílohy:    

Obdrží: 

- primátor 
- Kancelář primátora 


