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Zápis z 1. jednání místního výboru místní části Vinary ze dne 13.3.2019 
 

Místo konání: Vinary 

Přítomni: p. Vladimír  Machura  – předseda 

 Mgr. Zdeněk Navrátil 

 Mgr. Petra Kamelandrová 

 Mgr. Veronika Nohavicová 

 pí.Šárka Vodáková 

Omluveni:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Úvod, předání „Jmenovacích dekretů 

2. Sraz Vinaráků 2019 

3. Zahájení stavebních prací „Odstavné stání v ulici Vinařská“ 

4. Výstavba kontejnerového stání na třídění a komunální odpad, výstavba  
manipulační plochy pro VOK, ul. Za Humny 

5. Úprava komunikace Popovice – Vinary 

6. Dopravní obslužnost – zastávka v Lýskách 

7. Různé 

8. Úkoly pro členy místního výboru 

9 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

10. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

11. Závěr 

 
Stručný zápis z průběhu jednání 
 
Bod 1  
Úvod, předání „Jmenovacích dekretů. 
 
Bod 2  
V letošním roce by se měl uskutečnit sraz Vinaráků, předpokládaný termín půlka června. Po proběhlé 
diskuzi a nesouhlasu části výboru s konáním akce bylo rozhodnuto o uspořádání ankety mezi občany. 
 
Bod 3   
Tato akce je připravena k realizaci a je finančně krytá z prostředků místní části. Je nutné oznámit, kdy 
chceme akci realizovat. 
 
Bod 4   
Místní výbor obdržel informaci o připravované dokumentaci na výstavbu kontejnerového stání a 
manipulační plochy pro VOK v části školní zahrady. 
 
Bod 5  
Místní výbor chce připojit novou ulici Na Výsluní chodníkem a cyklostezkou do Vinar a Popovic a 
vybudovat veřejné osvětlení.  
 
Bod 6  
Z magistrátu jsme obdrželi žádost o vyjádření se k zajíždění autobusu do Lýsek, zda ve směru 
z Přerova do Vinar nebo z Vinar do Přerova. 
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Bod 7  Různé 
 
 
Bod 8  Úkoly pro členy místního  výboru  
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost  
Termín,Plnění  

2/1/2019 Sraz Vinaráků 2019 

Původně bod č. 2.12./08/2018 ; 2.09./06/2018  
MV si není  jistý  přínosem této kulturní akce a rozhodl se 
pro realizaci ankety, tak, aby občané MČ rozhodli o jejím 
konání či nekonání.  
Anketa bude roznesena do 22.3., ukončení ankety do 
31.3.2019 
Zdeněk: Růžová, Za Humny, od „jednoty“ Vinařská 
Šárka:  U Zahradnictví 
Veronika: Mezilesí I. a II. 
Petra: Na Výsluní,  V Poli, Pod zahradami  
Vladimír:  Doubí, Ve Dvoře, po „jednotu“ Vinařská  

MV 
31.3. 

4/1/2019 Výstavba kontejnerového stání 

Mgr. Navrátil se pokusí zajistit převod pozemků pod 
kontejnerovým stáním. Jinak ale zodpovídá ze zápisu MMPr 

Mgr. Navrátil 

 

 

Bod 9  Žádosti a podněty směrované k MMPr  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost  
Termín,Plnění  

3/1/2019 Zahájení stavebních prací „Odstavné stání v ulici Vinařská“ 
MV schválil zahájení stavebních prací „Odstavné stání v ulici 
Vinařská“ a pověřil předsedu MV k přenesení požadavku na 
MMPr. 

 

4/1/2019 Výstavba kontejnerového stání na třídění a komunální 
odpad, výstavba manipulační plochy pro VOK, ul. Za Humny                                                                                             
MV NESOUHLASÍ s připravovanou„Výstavbou 
kontejnerového stání na třídění a komunální odpad, 
výstavba manipulační plochy pro VOK“, ul. Za Humny a 
žádáme MMPr o ZRUŠENÍ svého záměru. Požadavek MV je 
revitalizace současného kontejnerového stání v ul. Za Humny 
a vyřešení stání VOK v místě stání ( na ploše plánované akce 
„Parkoviště a odstavné plochy u štítu bytovky Za Humny, 
Vinary“). MV bude nápomocen při řešení majetkoprávních 
vztahů k dotčeným pozemkům (bude řešit Mgr. Navrátil).  

 

5/1/2019 Úprava komunikace Popovice – Vinary 
MV žádá MMPr o realizaci stavby dle bodu 5. Žádáme o 
novou studii prostupnosti území. Původní studie je z r. 2005 
a už neodpovídá skutečnostem. 
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6/1/2019 Dopravní obslužnost – zastávka Lýsky 
MV preferuje zajíždění autobusu do Lýsek ve směru 
z Přerova do Vinar. Zároveň MV navrhuje úpravu na trase 
autobusu linky č.102 vypustit zajíždění autobusu ke 
Kauflandu. 
 

 

 
Bod 10  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  
 
Bod 11  Závěr 
Příští výbor MČ  3.4.2019 na 18.30 hod. v KD Vinary 
 
Používané zkratky:  - viz  zápis č. 1/2016  
Zapsala : Šárka Vodáková        Datum:  13.3.2019 
Ověřil: předseda Místního výboru p.Vladimír Machura, v.r.   
Podpis 
 
Obdrží: Kancelář primátora 


