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Zápis z 37. jednání Místního výboru místní části Vinary 

ze dne 25. 4. 2018 

Místo konání: Vinary 

Přítomni: Ing. Tomáš Grapl  – předseda 

 Ing. Tomáš Přikryl 

 p. Vladimír Machura 

 Pí Dita Kraváková 

 Pí Šárka Vodáková 

  Občané v počtu cca 11 osob 

Omluveni: Pan Stanislav Sekanina, strážník městské policie 

Hosté: Zástupci MMPr -  Ing. Miloslav Dohnal, p. Alexandr Salaba 

 Technické služby města Přerova -  Ing. Bohumír Střelec, jednatel spol. 

 Zástupce firmy SKANSKA -  stavbyvedoucí místního úseku Ing. Malaska 

 
 

Program jednání:  

1. Úvod, přivítání hostů a občanů 

1.1 Seznámení občanů se stavem a postupem prací na dálnici  

1.2 Zhodnocení uplynulého období činnosti MV 

1.3 Dotazy občanů 

2. Úkoly pro členy MV 

3. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

4. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

5. Závěr 

 

Bod 1 

Úvod, přivítání hostů a občanů 

1.1 Seznámení občanů se stavem a postupem prací na dálnici 
Zástupce fy SKANSKA seznámil občany MČ se stavem a postupem prací na dálnici a 
s předpokládanými termíny dokončení jednotlivých etap stavby mostů souvisejících s MČ. 
Odpovídal na dotazy jako např.: bude-li protihluková stěna podél Vinar, očista náhradních 
komunikací – vyřešit kvalitu čištění, opravy zničených komunikací pojezdy techniky apod. 
 
1.2 Zhodnocení činnosti MV v uplynulém období  
Šárka Vodáková seznámila občany se stavem docházky členů MV na schůzích MV a 
zhodnotila činnost MV v roce 2017. 
Tomáš Grapl seznámil občany s postupem investic v MČ, s opravami chodníků, výstavbou 
parkovacích ploch, stavem revitalizace kulturního domu, stavem přípravy výměny kříže před 
kapličkou apod. 
Tomáš Přikryl podal informace o investicích a finanční situaci v roce 2017 a plán financí na 
rok 2018. 
Vladimír Machura seznámil občany se stavem dopravního značení komunikací v MČ, zabýval 
se letní a zimní údržbou veřejných ploch. Dále upozornil na některé nešvary řidičů v MČ. 
Jedná se především o rychlou jízdu ráno, při dopravě dětí do školky. Týká se to především 
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řidičů, kteří do MČ dojíždějí z Přerova a ostatních MČ. 
Dita Kraváková podala informace o proběhlých kulturních akcích v roce 2017, vyhodnotila 
jejich průběh a zájem občanů.  
Dále seznámila občany s plánovanými akcemi na letošní rok, s jejich finanční a pracovní 
podporou MV. Samostatně bylo hovořeno o nutnosti zahájení přípravy stěžejní kulturní akce 
roku 2019, kterou bude „Setkání Vinaráků“, které má proběhnout v naší MČ. Výbor na 
příštích schůzích přijme příslušná opatření.  
 
Závěrem občané byli vyzváni k aktivnímu přístupu a oznamování problémů, návrhů apod. 
jednotlivým členům výboru.  
 
 
1.3 Dotazy občanů, Diskuze 
 

 Občan: borovice v Doubí před bytovkou, jsou přerostlé, dle mínění dotčených obyvatel 
již ohrožují majetek občanů. 
Bylo konstatováno, že o řešení borovic bylo v minulosti již žádáno několikrát, ale 
magistrát v této věci nejednal. 
Ing. Dohnal vysvětlil legislativní postup při realizaci zásahů do zeleně, stav 
projednávání „borovic“ pan Dohnal zašle na MV.   

 Občan: Požaduje vyzvat příslušný orgán, (Krajskou hygienickou stanici) k zajištění 
měření hladiny hluku (akustického tlaku) při křížení vlaků a průjezd vlaků na mostě, 
(trať směr Přerov, Olomouc, Bohumín), které vydává nadměrný hluk. 
MV MČ žádá MMPr o zajištění tohoto měření a zahájení jednání s ČD k zajištění 
snížení akustického tlaku v oblasti MČ Vinary. 

 Občan: zanesení pozemku pí. L. různorodým odpadem. Vznesení obavy o požární a 
hygienické nebezpečí na sousední pozemky a nemovitosti. 
T. Grapl sdělil, že výbor se touto skutečností již zabýval a vyslal k paní L. pana 
Sekaninu. Dle jeho sdělení přislíbila nápravu, ale zřejmě tomu tak není. 
MV MČ žádá MMPr  o zajištění příslušných opatření, aby byla zajištěna požární a 
hygienická bezpečnost okolí.  

 Občan:  Protipovodňová hráz v záchytné nádrži  - suchý poldr není v pořádku a hrozí 
zaplavení části MČ při bleskové povodni, je rozbitý přepad – odvod vody. Horská 
vpusť je zanesená. 
T. Grapl sdělil, že výbor se touto skutečností již zabýval a podal v zápisu požadavek 
na prohlídku a př. opravu příslušného objektu. 
MV MČ žádá MMPr  o provedení odborné prohlídky a sdělení výsledku. V případě 
nutnosti opravy o její neprodlené provedení.  

 Občan: K dopravní situaci: 
- cesta směrem k Doubí. Křižovatka u Zahradnictví/ Vinařská  - špatný stav silnice zvláště 

kolem kanalizačních vpustí.  
- Bezpečnost cesty Vinařská  - u zastávky stojí auta …nemůže tam být značeno zákaz 

stání (žlutá čára). 
V. Machura a A. Salaba částečně odpověděli. Zbytek bude řešit MMPr a sdělí 

výsledky. 
 

 



Místní výbor Vinary  
751 24 Přerov XI. 

 

3 
 

 

 Občan: chodník u Zahradnictví by se měl udělat. V ul. Doubí je úzká cesta, bude se 
nějak řešit její rozšíření. 
T. Grapl sdělil, že PD pro opravu chodníku je nepoužitelná vzhledem ke změně 
příslušných zákonů a vyhlášek. Dále nejsou plně vyřešeny majetkové vztahy 
k pozemkům.  
Výbor MČ žádá MMPr o stanovení postupu a způsobu řešení. 
Ke komunikaci v ulici Doubí bylo také již s MMPr jednáno. Bylo písemně 
odpovězeno, že MMPr nemá fin. Prostředky na výkupy pozemků. Doporučili řešit 
úpravou dopravního režimu.  
Výbor opětovně žádá o sdělení, zda stav s výkupy je stále problematický. 
 

 Občan:  Bio kontejner na více místech MČ 
T. Grapl sdělil, že již byla sdělena na TSmP další poloha kontejneru – U garáží 
v Doubí. 
 

 Občané:  Nebezpečný bazén při ulici Za Vrbím. 
T. Grapla oslovilo několik občanů, rodičů dětí, k možnosti bezpečnostního zajištění 
nedostavěného bazénu u RD při ulici Za Vrbím. Pozemek není oplocen, napuštěný 
bazén volně přístupný a blízko komunikace, kde se často pohybují děti, majitel je 
často delší dobu mimo Vinary. Panují obavy o bezpečnost dětí. 
T. Grapl žádá MMPr odbor ŽP a SÚ o prověření možnosti provizorního oplocení či 
jiného opatření u bazénu. 
 
 

Bod 2 Úkoly pro členy MV 
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/37/2018 - Z: 
 
T: 

2/37/2018 -  

 
Bod 3 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/37/2018 MV MČ žádá MMPr o zajištění měření a 
zahájení jednání s ČD k zajištění snížení 
akustického tlaku v oblasti MČ Vinary - 
zajištění měření hladiny hluku (akustického 

Z: 
 
T: 
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tlaku) při křížení vlaků a průjezd vlaků na mostě, 
(trať směr Přerov, Olomouc, Bohumín), které 
vydává nadměrný hluk 

2/37/2018 Zanesení pozemku pí. L. různorodým odpadem. 
Vznesení obavy o požární a hygienické 
nebezpečí na sousední pozemky a nemovitosti  - 
MV MČ žádá MMPr  o zajištění příslušných 
opatření, aby byla zajištěna požární a hygienická 
bezpečnost okolí 

 

3/37/2018 Protipovodňová hráz v záchytné nádrži  - suchý 
poldr není v pořádku a hrozí zaplavení části MČ 
při bleskové povodni, je rozbitý přepad – odvod 
vody. Horská vpusť je zanesená. 
MV MČ žádá MMPr  o provedení odborné 
prohlídky a sdělení výsledku 

Z: 
 
T: 

4/37/2018 Nebezpečný bazén při ulici Za Vrbím 
T. Grapl žádá MMPr odbor ŽP a SÚ o prověření 
možnosti provizorního oplocení či jiného 
opatření u bazénu. Pozemek není oplocen, 
napuštěný bazén volně přístupný a blízko 
komunikace, kde se často pohybují děti, majitel 
je často delší dobu mimo Vinary. Panují obavy o 
bezpečnost dětí. 

 

4/37/2018 chodník u Zahradnictví - PD pro opravu 
chodníku je nepoužitelná vzhledem ke změně 
příslušných zákonů a vyhlášek. Dále nejsou plně 
vyřešeny majetkové vztahy k pozemkům. 
Výbor opětovně žádá o sdělení, zda stav 
s výkupy je stále problematický. 

Z: 
 
T: 

 
 

Bod 4 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/37/2018 - Z: 
 
T: 

2/37/2018 -  
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5.  Závěr  

Příští výbor MČ ve středu 31. 5. 2018 od 19.00 hod 

 

Používané zkratky:  - viz zápis č. 1/2016  
 
Zapsali: Š. Vodáková, T. Grapl        Datum:  30. 04. 2018 
 
Předseda Místního výboru: Ing. Tomáš Grapl, v. r.      
     
Podpis 

Přílohy:    

Obdrží: 
- primátor 
- Kancelář primátora 


