
Zápis z 3. jednání místního výboru místní části Vinary ze dne 24.4.2019 

Místo jednání: Vinary 

Přítomni: p. Vladimír Machura – předseda 

 Mgr. Zdeněk Navrátil 

 Mgr. Petra Kamelandrová 

 Mgr. Veronika Nohavicová 

 Šárka Vodáková 

Omluven:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. „Sraz Vinaráků 2019“ 

3. „Svěcení kříže“ 

4. „Mapy sečení“ 

5. „Údržba poldru“ 

6 „Úprava zeleně před KD„ 

7. „Převod pozemku“ 

8. „Znepřístupnění pozemku parc.č.199/6 k.ú. Vinary“ 

9. „Workoutové hřiště“ 

10. Různé –  zásady činnosti místních výborů,koše na tříděný odpad, 
dostavba protihlukové stěny v části za mostem  Vinary/Popovice, 
odsouhlasení příspěvků na činnost, podněty občanů    

11. Úkoly pro členy místního výboru    

12. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

13. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

14. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání 

Bod 2  „Sraz Vinaráků 2019“ / „Vinaráci, bavme se!“ 
Mgr. Kamelandrová navrhne pozvánku. 
 

Bod 3  „Svěcení kříže“ 
Akce se uskuteční 19.5.2019 od 15:00 hod. Pozvánky na MMPr rozeslány,  na vývěsky budou  
vyvěšeny v prvním květnovém týdnu, Mgr. Navrátil zabezpečí proslovy. 
P. Machura domluví u městské policie, aby v době  konání akce neparkovaly auta v okolí kapličky. 
 

Bod 4  „Mapy sečení“ 
Zaslané mapy sečení byly překontrolovány. V zaslané mapě sečení nesouhlasí pozemek za bytovkami 
v ul. Za Humny u domu č. 12., opravit na neséct, pozemek na Skalce u dětského hřiště nastavit stejně 
jako v minulém roce, tedy sečení 3x ročně. 

 
Bod 5 „Údržba poldru“ 
V r. 2018 MV upozorňoval, že suchý poldr není v pořádku a hrozí zaplavení MČ při bleskové povodni. 
Je rozbitý přepad, horská vpusť je zanesená.  MV žádá MMPro údržbu zaneseného poldru. 



 

Bod 6 „Úprava zeleně před KD„ 
Úprava zeleně před KD je projednána s MMPr , výsadbu zeleně finančně zajistí MMPr, realizace 
TSMPr co nejdříve. 
 

Bod 7 „Převod pozemku“  
MV obdržel žádost odboru MAJ o stanovisko ke směně pozemků manželů Kopeckých za pozemky ve 
vlastnictví města. MV souhlasí se směnou pozemků manželům Kopeckým s podmínkou, že v zatáčce 
nebude plot vyšší než ½ metru. 

 

Bod 8  „Znepřístupnění  pozemku parc.č. 199/6 k.ú. Vinary“ 
MV projednal žádost SVJ Vinary, Za humny 217, 218, 219 o částečné znepřístupnění pozemku p.č. 
199/6 v k.ú. Vinary. Ze strany MŠ chtějí umístit plot a uzamykatelnou branku. MV nesouhlasí 
se znepřístupněním pozemku.  
 

Bod 9 „Workoutové hřiště“ 
Před realizací workoutového hřiště byly odstraněny lavičky. Žádáme o vrácení laviček 
k workoutovému hřišti. K hřišti nainstalovat 1 odpadkový koš. 
 

Bod 10  Různé   

 Zásady činnosti místních výborů 
MV obdržel k připomínkování dokument „Zásady činnosti místních výborů“. Materiál bude projednán 
na květnové schůzi VMČ. 

 Koše na tříděný odpad 

Prověřit možnost umístění košů na tříděný odpad v areálu Skalka. 

 Dostavba protihlukové stěny v části za mostem  Vinary/Popovice 
MV nesouhlasí se sdělením ŘSD, že dostavba protihlukové stěny se bude realizovat až po dostavbě 
dálnice na základě měření hluku z provozu dálnice.MV žádá o dostavbu protihlukové stěny v části za 
mostem  Vinary/Popovice již během realizace stavby. 

 Odsouhlasení příspěvků na činnost 
MV obdržel žádost ing. Grapla na příspěvek 4000,- Kč na „Pivohraní“ a žádost manželů Geršlových na 
příspěvek 3500,- Kč na „Pálení čarodějnic“. MV odsouhlasil příspěvek 4000,- Kč na „Pivohraní“, 
organizátor Ing.Grapl, příspěvek  3500,-Kč na „Pálení čarodějnic“, organizátoři manželé Geršlovi. 

 Podněty občanů 
Chodníček – spojnice Mezilesí I. a Mezilesí I. 
Občané požadují zachování chodníčku a jeho zpevnění.  
 
 

Bod  11  Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

1/3/2019 „Sraz Vinaráků 2019“ / „Vinaráci, bavme se!“ 

Mgr. Kamelandrová navrhne pozvánku. 
 

MV  
15.6.2019 

2/3/2019 „Svěcení kříže“ 

Pozvánky na MMPr rozeslány,  na vývěsky budou  vyvěšeny 

 
19.5.2019 



v prvním květnovém týdnu, Mgr. Navrátil zabezpečí proslovy. 

P. Machura domluví u městské policie, aby v době  konání akce 
neparkovaly auta v okolí kapličky. 

 

 

Bod 12  Žádosti a podněty směrované na MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/3/2019 „Mapy sečení“ 

V zaslané mapě sečení nesouhlasí pozemek za bytovkami v ul. 
Za Humny u domu č. 12., opravit na neséct, pozemek na 
Skalce u dětského hřiště nastavit stejně jako v minulém roce, 
tedy sečení 3x ročně. 

 

2/3/2019 „Údržba poldru“ 
Původně bod 3/37/2018 
MV žádá o údržbu zaneseného poldru. 

 

3/3/2019 „Úprava zeleně před KD „ 
Úprava zeleně před KD je projednána s MMPr , výsadbu 
zeleně finančně zajistí MMPr, realizace TSMPr. 

 

4/3/2019 „Převod pozemku“  
MV souhlasí se směnou pozemků manželům Kopeckým 
s podmínkou, že v zatáčce nebude plot vyšší než ½ metru. 

 

5/3/2019 „Znepřístupnění  pozemku parc.č. 199/6 k.ú. Vinary“ 
MV nesouhlasí s znepřístupněním  pozemku parc.č. 199/6 k.ú. 
Vinary, ul. Za Humny.  

 

6/3/2019 „Workoutové hřiště“ 
MV žádá o zpětné umístění laviček k workoutovému hřišti.  
K hřišti nainstalovat 1 odpadkový koš. 

 

7/3/2019 Zásady činnosti místních výborů 
MV nemá připomínky k předloženému dokumentu a souhlasí 
s jeho zněním. 

I 

8/3/2019 Koše na tříděný odpad 
Prověřit možnost umístění košů na tříděný odpad v areálu 
Skalka. 

 

9/3/2019 „Dostavba protihlukové stěny v části za mostem  
Vinary/Popovice“ 
MV nesouhlasí se sdělením, ŘSD, že dostavba protihlukové 
stěny se bude realizovat až po dostavbě dálnice na 
základě měření hluku z provozu dálnice,  žádáme o dostavbu 
protihlukové stěny v části za mostem  Vinary/Popovice již 
během realizace stavby. 

 

10/3/2019 Podněty občanů 

Chodníček – spojnice Mezilesí I. a Mezilesí I. 
MV požaduje zachování a zpevnění. 

 

 



Bod 13  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

   

 
Bod 14  Závěr  
 

Příští výbor MČ  29.5.2019 v 18.00 hod. v KD Vinary 
Používané zkratky:  -  viz  zápis č. 3/2016  
 

Zapsal: Šárka Vodáková       Datum:  25.4.2019 

Ověřil: předseda Místního výboru p. Vladimír Machura, v.r.  
 
Podpis: 
Obdrží: Kancelář primátora 
Přílohy: 


