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Zápis ze 40.jednání Místního výboru místní části Vinary ze dne 19.9.2018 
                                                           

Místo konání: Vinary 

Přítomni: Ing.Tomáš Grapl  – předseda 

 Ing. Tomáš Přikryl 

 p.Vladimír Machura, 

 pí.Šárka Vodáková 

 pí.Dita Kraváková 

   

Omluveni: p. Stanislav Sekanina,  

Hosté: p. S., p. D., dva občané 

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Jednání místního výboru  

2.a Kontrola předchozích zápisů 

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 předchozích zápisů  

Vzhledem k poslednímu zasedání MV ve zvoleném období, bylo konstatováno, že veškerá agenda bude 
k dalšímu projednávání předána novému výboru MČ. 
Bylo by vhodné udělat  přehled nesplněných bodů – požadavků na MMPr za volební období končícího výboru. 

 
Bod 2.68/09/2016 „Workout“ hřiště   
Zemních práce budou provedeny TS,  herní prvek by měl být osazen do konce října. 

Úkol : Požadavek na  MMPr 

Bod  2.48./12/2017  Konečná úprava zeleně před KD 
Plocha před KD bude dle MMPr řešena až v roce 2019. 

Úkol : Požadavek na  MMPr 

Bod  2.12./08/2018 ; 2.09./06/2018 Sraz Vinaráků 2019 
MV vyzývá občany a spolky v působnosti MČ k aktivnímu přístupu při přípravě uvedené akce. 
Navrhuje ustanovit přípravnou skupinu pro zajištění akce. Žádá spolky o sdělení člena spolku 
do přípravné skupiny a to na schůzi MV MČ v měsíci září. Bude přizván i příslušný pracovník 
MMPr.  
Sraz Vinaráků (květen/červen , možnost spojení s hody kolem 14.7. 2019) 
MV navrhuje jako svého zástupce v přípravné komisi pí.Šárku Vodákovou, za zahrádkáře byl pověřen p.M.,  
hasiči se neúčastnili a zatím není nikdo navržen, myslivci neurčili. 
Další jednání přípravného výrobu se přesouvá na  jednání nového MV. 

 
Žádost na MMPr o dotaci na tuto společensko-kulturní akci. 
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T. Grapl sdělil, že osobně konzultoval. Bylo sděleno, že pro MV nelze na kulturu udělit dotaci. ( Pouze spolkům, 
právnickým a fyzic. osobám v souladu s pravidly stanovené Zast. st. Města Přerova). 

 
Úkol : MV 
Požadavek na MMPr 

 

Bod  2.11./08/2018  Přeložka kabelu „Parkoviště“ v ul. Vinařská 
MV trvá na realizaci akce i za cenu navýšení ceny za přeložku kabelu za cenu nabídnutou ČEZ 
Distribuce a.s..  

Úkol : Požadavek na  MMPr 
Bod 2.13/08/2018 Stav Vinarského potoka  
T. Grapl seznámil přítomné se studií řešení křížení Vinarského potoka s dálnicí D1. Ve studii 
je uvedeno, že Vinarský potok je v této části silně zanesen a v určité části trasy se 
v protispádu.  MV  souhlasí se studií a žádá MMPr k přijetí opatření k vyčištění Vinarského 
potoka .          Úkol : Požadavek na  MMPr 
 
  

2.b  Nové body k projednání 
 
Bod  2.01./09/2018 Propustek v ul. Za Vrbím  
Propustek žádáme o přijetí opatření k velmi rychlému vyřešení havarijního stavu Na základě 
dokumentu  “Běžná prohlídka propustku“  datum prohlídky 12.4.2018, prohlídku provedl p. 
Jan Štajnar.           Úkol : Požadavek na  MMPr 

 

Bod  2.02./09/2018 Požadavek na opravy a údržbu  
Požadavky na opravy a údržbu byly MV  řešeny formou zápisů s úkolem na MMPr.  Členové 
MV prostřednictvím předsedy (p.Grapla) sdělí požadavky na opravy a údržbu během měsíce  
října. 
 
Bod  2.02./09/2018 Zanesení pozemku pí. L.v ul. Doubí  -  
ČERNÁ SKLÁDKA ???? 
Dotaz občana (vznesen i na veřejné schůzi dne 25.4.2018 ) k zanesení pozemku pí. L v ul. 
Doubí  různorodým odpadem. Občan má stále obavy z požárního a hygienického nebezpečí 
s tím , že odpad je již i na  pozemku města. Dále se ptá, zda-li není možné projednat tento 
tristní stav jako ČERNOU SKLÁDKU???  Žádá MMPr o urychlené vyřešení. 
T. Grapl sdělil, že výbor se touto skutečností již zabýval, nejprve vyslal k paní L. místního policistu pana Sekaninu. 
Dále  dal podnět na MMPr. Dle sdělení MMPr proběhlo šetření zaneseného pozemku jak z hlediska KHS tak 
z HZS. Šetření SÚ se zúčastnil T. Grapl.  Bylo sděleno, že není z hlediska těchto DO možnost zásahu.  

 
MV žádá znovu o prověření situace.  

Úkol : Požadavek na  MMPr 

 
 
Bod 2.03./09/2018 ; 2.67/08/2016   Příčná liniová vpusť ul.Mezilesí I. – opět vadná   
Stav „vpusti“ je již v havarijním  stavu  
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3. Různé 
 
Bod 3.01/09/2018 Hluk z železniční trati – dotaz občana  
Dle sdělení příslušných dotčených orgánů se hluk bude měřit až po realizované rekonstrukci  
železniční trati. 
 

Bod 3.02/09/2018  „Nedokončená“ protihluková stěna – dotaz občana 

Občan se zajímá, proč není budována druhá strana protihlukové stěny naproti kopce 
„Kočířák“ ( chybí asi cca 150 m do zářezu pod komunikaci do Čekyně ) , kde již nyní probíhá 
výstavba rodinných domů (ul. Doubí), které budou hlukem postiženi. 
Občan žádá MMPr o projednání . 
T. Grapl sdělil, že řešil tuto situaci již na KD D1. Bylo sděleno, že dle hlukové studie je vše v pořádku, dále 
povolení D1 bylo vydáno dříve, jak výstavba RD Na Výsluní a v rámci zkušebního provozu na D1 proběhne 
měření skutečného hluku. Pokud měření nevyjde, bude stěna dokompletována.  

 
Úkol : Požadavek na  MMPr 

 
                      

4.  Úkoly pro členy Místního  výboru  

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 
 

Zodpovědnost  
Termín 
Plnění  

 Průběžně trvající – viz předchozí zápisy. MV 

 

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr  

Číslo  žádosti Obsah žádosti Směřováno 

2.09./06/2018 
 
2.12/08/2018 
 

Sraz Vinaráků 2019 
Žádost na MMPr o dotaci na tuto společensko-kulturní akci. 

 

Z:   MMPr 

 

2.11./08/2018   Přeložka kabelu „Parkoviště“ v ul. Vinařská 
MV trvá na realizaci akce i za cenu navýšení ceny za 
přeložku kabelu za cenu nabídnutou ČEZ Distribuce a.s..  
 

 

Z:   MMPr 

 

2.13/08/2018 Stav Vinarského potoka  
T. Grapl seznámil přítomné se studií řešení křížení 
Vinarského potoka s dálnicí D1. Ve studii je uvedeno, že 
Vinarský potok je v této části silně zanesen a v určité části 
trasy se v protispádu.  MV  souhlasí se studií a žádá MMPr 
k přijetí opatření k vyčištění Vinarského potoka 

 

Z:   MMPr 

 

2.01./09/2018 Propustek v ul. Za Vrbím  
Propustek žádáme o přijetí opatření k velmi rychlému 
vyřešení havarijního stavu Na základě dokumentu  “Běžná 
prohlídka propustku“  datum prohlídky 12.4.2018, prohlídku 

 

Z:   MMPr 
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provedl p. Jan Štajnar.   
 

2.02./09/2018 
 

Zanesení pozemku pí. L. v ul. Doubí  - ČERNÁ SKLÁDKA ??? 
Dotaz občana (vznesen i na veřejné schůzi dne 25.4.2018 k 
zanesení pozemku pí. L. v ul. Doubí  různorodým odpadem. 
Občan má stále obavy z požárního a hygienického 
nebezpečí s tím , že odpad je již i na  pozemku města. Dále 
se ptá, zda-li není možné projednat tento tristní stav jako 
ČERNOU SKLÁDKU ??? Žádá MMPr o urychlené vyřešení. 
 
MV žádá znovu o prověření situace.  
 

 

 

 

Z:   MMPr 

 

2.03./09/2018 
 
2.67/08/2016    

Příčná liniová vpusť ul.Mezilesí I. – opět vadná   
Stav „vpusti“ je již v havarijním  stavu  
 
 

 

Z:   MMPr 

 

3.02/09/2018   „Nedokončená“ protihluková stěna – dotaz občana 

Občan se zajímá, proč není budována druhá strana 
protihlukové stěny naproti kopce „Kočířák“, kde již nyní 
probíhá výstavba rodinných domů (ul. Doubí), které budou 
hlukem postiženi. 
Občan žádá MMPr o projednání. 
 

 

 

Z:   MMPr 

 

 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

7.  Závěr 

Výbor MČ ve středu 19.09.2018 ukončil svoji činnost. Do konce roku 2018 bude zastupovat 
MČ pouze pan Grapl. 

Používané zkratky:  - viz  zápis č. 1/2016  
 
Zapsala : Šárka Vodáková        Datum:  24.09. 2018 
 
Předseda Místního výboru: Ing. Tomáš Grapl, v.r.   
Podpis 
Obdrží: 

- primátor 
- Kancelář primátora 


