
Zápis ze 4. jednání místního výboru místní části Vinary ze dne 29.5.2019 

Místo jednání: Vinary 

Přítomni: p. Vladimír Machura – předseda 

 Mgr. Zdeněk Navrátil 

 Mgr. Petra Kamelandrová 

 Mgr. Veronika Nohavicová 

  

Omluven: Šárka Vodáková 

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. „Vinaráci, bavme se!“ 

3. „Impregnace kříže“ 

4. „Mapy sečení“ 

5. „Přeložka sítí za bytovkami„ 

6 „Úprava zeleně před KD„ 

7. „Zajíždění autobusu do Lýsek„ 

8. „Změna dopravního značení„ 

9. „Porucha CD přehrávače„ 

10. „Kontejnery na tříděný odpad„ 

11. „Kontejnerové stání u MŠ„ 

12. „Odstavné stání v ulici Vinařská„ 

13. „Doplnění termínů pořádaných akcí“ 

14. „Různé - Podněty občanů„ 

15. „Úkoly pro členy místního výboru„ 

16. „Žádosti a podněty směrované na MMPr„ 

17. „Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu„ 

18. Závěr 

Stručný zápis z jednání 

Bod 2  „Vinaráci, bavme se!“ 

Byly vytvořeny plakáty a pozvánky na akci. Pozvánka byla zaslána spřáteleným obcím Vinary. 

Mgr. Navrátil zajistí objednávku kapely. Členové MV zajistí distribuci pozvánek do všech 

domácností. 

Bod 3  „Impregnace kříže“ 

Dne 19.5.2019 došlo ke slavnostnímu vysvěcení nově zhotoveného kříže před kapličkou. Na 

podzim tohoto roku je nutno provést další impregnaci kříže, požadavek vychází 

z technického listu použité impregnace (Karbolineum). Tento list byl při zhotovení předán 

také na MMPr – pan Matula. 

 



Bod 4  „Mapy sečení“ 

MV souhlasí s ponecháním současných termínů sečení.  

Bod 5  „Přeložka sítí za bytovkami„ 

MV souhlasí s přeložkou sítí za bytovkami z důvodu stavby odstavných stání.  

Bod 6  „Úprava zeleně před KD„ 

Úprava zeleně před kulturním domem je dokončena. Pro letošní rok již není z důvodu 

ročního období vhodné s výsadbou pokračovat. Otázka případné další úpravy prostoru před 

KD bude znovu otevřena a konzultována s občany MČ počátkem příštího roku. Bude doplněn 

mobiliář a nové vývěsky dle projektu. 

Bod 7  „Zajíždění autobusu do Lýsek„ 

Autobusové linky MHD by měly začít ve směru Přerov-Vinary začít zajíždět od 9.6.2019. 

Bod 8  „Změna dopravního značení„ 

Po přesunu zastávky MAD Lýsky do intravilánu Lýsky dojde ke změně dopravního značení u 

vlakového podjezdu směrem na Lýsky. Od tohoto data povede hlavní silnice místo z Lýsek na 

Popovice z Lýsek do Vinar.  

Bod 9  „Porucha CD přehrávače„ 

Došlo k poruše přehrávacího zařízení sloužícího k hlášení zpráv v MČ. Přístroj je nutno 

opravit/vyměnit. Je zajišťováno panem Machurou ve spolupráci s MMPr. 

Bod 10  „Kontejnery na tříděný odpad„ 

Je diskutována možnost pořízení nádob na separovaný odpad pro MČ. Ze strany MMPr 

přichází nabídka pořízení nádob na plast a papír do každé domácnosti (na základě 

dobrovolnosti). Svoz by probíhal pravděpodobně 1x měsíčně. MV záměr kvituje, žádá však 

zachování i stávajících kontejnerových stání na separovaný odpad. V jednání je také svoz 

železného odpadu a svoz jedlých olejů. 

Bod 11  „Kontejnerové stání u MŠ„ 

MV trvá na svém předchozím vyjádření-nesouhlasu s výstavbou kontejnerového stání 

v areálu MŠ Vinary. Bude svoláno jednání ke zpracovávané projektové dokumentaci. 

Bod 12  „Odstavné stání v ulici Vinařská„ 

Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.  

Bod 13  „Doplnění termínů pořádaných akcí“ 

MMPr žádá po MČ doplnění přesných termínů akcí uvedených v hlukové vyhlášce. Dětský 

den a soutěž o nejlepší guláš – v rámci akce „Vinaráci, bavme se!“ dne 15.6., Myslivecké 

odpoledne – nebude v letošním roce pořádáno, Hodová zábava – 12.7., Turnaj Rudolfa Žáka 

29.6.2019, Ukončení prázdnin – nebude v letošním roce pořádáno.  



Bod 14  „Různé - Podněty občanů„    

Chodník Mezilesí I – občané požadují zbudování chodníku v ulici Mezilesí I, od křižovatky 

s ulicí Vinařská po bytové domy. Místní výbor uskuteční příští jednání formou místního 

šetření a prověří stavy chodníků a místních komunikací ve Vinarech. 

Bod  15  Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 

jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 

Termín plnění 

 

 

2/5/2019 „Vinaráci, bavme se!“ 

Mgr. Navrátil zajistí objednávku kapely.Členové MV zajistí 

distribuci pozvánek do všech domácností. 

MV  

15.6.2019 

9/5/2019 „Porucha CD přehrávače„ 

Pan Machura poskytne součinnost při opravě/výměně CD 

přehrávače. 

Pan Machura, 

co nejdříve 

14/5/2019 „Různé - Podněty občanů„    

MV prověří formou místního šetření stav komunikace na 

ulici Mezilesí I. a dalších ulic 

MV 

26.6. 

 

Bod 16  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 

jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 

Termín plnění 

 

 

3/5/2019 „Impregnace kříže“ 

Na podzim tohoto roku je nutno provést další impregnaci 

křížepřípravkem Karbolineum. 

Podzim 2019 

4/5/2019 „Mapy sečení“ 

Ponechat současné termíny sečení. 

Průběh roku 

2019 

5/5/2019 „Přeložka sítí za bytovkami„ 

Místní výbor souhlasí se stavbou a s uzavřením smlouvy o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 

na pozemku v majetku města - p.č. 199/6 v k.ú. Vinary u 

Přerova. 

 

9/5/2019 „Porucha CD přehrávače„ 

Je nutno opravit/vyměnit přehrávací CD zařízení z důvodu 

poruchy. 

Co nejdříve 



10/5/2019 „Kontejnery na tříděný odpad„ 

MV kvituje záměr pořízení nádob na separovaný odpad do 

jednotlivých domácnost, žádá však zachování i stávajících 

kontejnerových stání na separovaný odpad. 

 

11/5/2019 „Kontejnerové stání u MŠ„ 

MV nesouhlasí s výstavbou kontejnerového stání v areálu 

MŠ Vinary. Požaduje nalézt jiné řešení. 

 

13/5/2019 „Doplnění termínů pořádaných akcí“ 

Dětský den a soutěž o nejlepší guláš – v rámci akce 

„Vinaráci, bavme se!“ dne 15.6., Myslivecké odpoledne – 

nebude v letošním roce pořádáno, Hodová zábava – 12.7., 

Turnaj Rudolfa Žáka 29.6.2019, Ukončení prázdnin – 

nebude v letošním roce pořádáno.  

 

 

 

Bod 17  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 

jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 

Termín plnění 

 

 

   

 

Bod 18  Závěr  

 

Příští výbor MČ  26.6.2019 v 18.00 hod. na ulici Mezilesí I a následně v areálu Skalka 

Používané zkratky:  - viz  zápis č. 3/2016  

 

Zapsal: Mgr. Veronika Nohavicová      Datum:  31.5.2019 

Ověřil: předseda Místního výboru p. Vladimír Machura, v.r.  

 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


