
Zápis ze 6. jednání místního výboru místní části Vinary ze dne 30.10.2019 

Místo jednání: Vinary 

Přítomni: p. Vladimír Machura – předseda 

 Mgr. Zdeněk Navrátil 

 Mgr. Petra Kamelandrová 

 Mgr. Veronika Nohavicová 

 Šárka Vodáková 

Omluven: --- 

Hosté: Městský policista p. Stanislav Sekanina, p. Hrabina Jiří 

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Kontrola předchozích zápisů 

3. Žádost o informace k vyřešení majetkoprávních vztahů v ul. U 
Zahradnictví a v ul. Za Humny (kontejnerové stání) 

4. Přemístění značky „zóna 30 

5. Umístění retardérů na silnici Vinary/Popovice před a za vjezd na ul. 
Výslunní 

6. Vyjádření MV k dvěma variantám projektu na stání u školky 

7. Různé - Podněty občanů    

8. Úkoly pro členy MV 

9. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

10. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

11. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání 

Bod 1 Úvod – přivítání všech přítomných, program schůze 

Bod 2 Kontrola předchozích zápisů 

2.03/09/2018 Příčná vpusť ul. Mezilesí I– v závislosti na počasí předpokládáme, že práce 

budou do konce listopadu realizované, bude nutno zabezpečit po předešlé domluvě po dva 

dny neprůjezdnost ulice.Mgr. Nohavicová roznese dotčeným občanům informační letáky. 

3/1/2019 Odstavné stání v ul. Vinařská – stavba probíhá, termín dokončení do 60 kal. dnů 
od předání staveniště (předpoklad konec listopadu). 
 
5/1/2019 Chodník a cyklostezka  Popovice-Vinary -Předmostí – MV urguje odpověď.  MV 
žádá o realizaci stavby 
 
5/3/2019 Údržba poldru -  MMPr řeší komplexní  úpravy stavu poldru. Bude dokončeno 
v příštím roce. 
 



11/3/2019 Koše na tříděný odpad v areálu Skalka- pro tříděný odpad zajíždí velkoobjemová 
auta, která tam neprojedou. Pytle s tříděným odpadem by se musely odnášet do kontejnerů. 
Bude projednáno s nájemci restaurace.  
 
14/3/2019 Spojovací chodníček ulic Mezilesí I- dle sdělení MAJ  bude vysypáno štěrkem po 
dokončení stavby RD 
 
3/4/2019 Impregnace kříže - bylo provedeno. Ukončeno.  
 
5/5/2019 Rekonstrukce propustku ul. ZaVrbím–dle sdělení odboru MAJ je stavba propustku 
provedena v souladu s projektovou dokumentací. Co se týče půdorysné polohy zábradlí, tak 
ta je provedena obdobně jako na původním propustku. 
 
6/5/2019 Kontrola stavu studní v MČ- studna před Kulturním domem má posunutý poklop, 
MV požaduje opravu. 
 
7/5/2019 Kácení stromů 

 Smrky v ul. U Zahradnictví, některé jsou suché posoudit stav.  

 Hrušně v ul. Vinarská  posoudit stav , pokud to jejich stav dovolí, realizovat  jen 
ozdravný řez.  

 Dvě borovice  v ul.Vinarská vykácet.   

 Šeříkové keře ořezat mezi školkou a  bytovkou, ul. Za Humny 
 

8.1/5/2019 Drobné opravy v KD 

 Výmalba zdí za pódiem - výmalba bude provedena v příštím roce zároveň s 
úpravou kuchyňské linky, která je u této stěny 

 Nákup průmyslového vysavače – řeší se 
 

8.2/5/2019 Oprava vlhké zdi v knihovně – v současné době je objednán vlhkostní průzkum s 
návrhem sanačních opatření pro celý objekt kulturního domu. Na jeho základě budou v 
příštím roce provedena sanační opatření.  
 
 
Bod 3  Žádost o informace k vyřešení majetkoprávních vztahů v ul. U Zahradnictví a v ul. Za 
Humny (kontejnerové stání) 
MV žádá MMPr o poskytnutí informace k situaci. 
 
Bod 4  Přemístění značky „zóna 30“ - MV žádá MMPr o přemístění značky  „zóna 30“ na 
místní komunikaci Popovice/Vinary ke značce „Začátek obce“ 
 
Bod 5  Umístění retardérů na silnici Vinary/Popovice před a za vjezd na ul. Výslunní“ –Mgr. 
Kamelandrová prověří, zda obyvatelé ulice Na Výsluní souhlasí s umístěním retardérů 
 
Bod 6 Vyjádření MV k dvěma variantám projektu na stání u školky–byly předloženy 2 
varianty studie. Varianta A představuje rozšíření komunikace posunutím chodníku a plotu do 
areálu školky. Jednalo by se o podélné parkování. Varianta B představuje příčné parkování za 
stávajícím chodníkem v areálu školky. Hlasováním byla vybrána varianta „A“.  Drobné 



připomínky ručně zakresleny do projektu, šířka chodníku co možná nejnutnější tj. 1,5m. Ani 
jedna z variant nebude hrazena z rozpočtu místní části. 
 
Bod 7 Různé - Podněty občanů    
Zřídit chodník a bezpečný přechod Popovice – Vinary včetně bezpečného výjezdu.Návazně 
na bod 5/1/2019 (8.3/5/2019) 
 

Bod 8  Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

3/5/2019 Do příštího výboru přednést návrhy na dokoupení 
sportovního vybavení 

Členové MV 

2.03/09/2018 Příčná vpusť v Mezilesí I 
Mgr. Nohavicová roznese dotčeným občanům informační 
letáky. 
 

Mgr. 
Nohavicová 

11/3/2019 Třídění odpadu v areálu Skalka 
Projednání odnášení pytlů s tříděným odpadem s nájemci 
restaurace Skalka 

Členové MV 

5/6/2019 Umístění retardérů na silnici Vinary/Popovice před a za 
vjezd na ul. Výsluní 
Prověřit, zda obyvatelé ulice Na Výsluní souhlasí 
s umístěním retardérů 

Mgr. 
Kamelandrová 

 

Bod 9  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
 
 

Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

2.03/09/2018 Příčná vpusť ul. Mezilesí I 
Oprava byla objednaná.  

MAJ 
V řešení 

3/1/2019 Odstavné stání v ul. Vinařská 
Stavba probíhá.  

MAJ 
V řešení 

5/1/2019 Chodník a cyklostezka  Popovice-Vinary -Předmostí  MV 
žádá o realizaci stavby. Urgence odpovědi 
 

MAJ, odd. 
dopravy 

5/3/2019 Údržba poldru 
MMPr řeší komplexní  úpravy stavu poldru. Bude 
dokončeno v příštím roce. 
 

MAJ 
V řešení 



14/3/2019 Spojovací chodníček ulic Mezilesí I 
TS zajistí zásyp dle dohody s MV, příp. bude zahrnuto do 
plánu sečení 
 

MAJ 
V řešení 

6/5/2019 Kontrola stavu studní v MČ 
Oprava poklopu studny před Kulturním domem  

MAJ - BS 

7/5/2019 „Kácení stromů“  

 Smrky v ul. U Zahradnictví, některé jsou suché 
posoudit stav.  

 Hrušně v ul. Vinarská  posoudit stav , pokud to 
jejich stav dovolí, realizovat  jen ozdravný řez.  

  Dvě borovice  v ul.Vinarská vykácet.   

 Šeříkové keře ořezat mezi školkou a  bytovkou, ul. 
Za Humny. 

 

MAJ – OS a KS 

8.1/5/2019 KD realizace požadavků 

 Výmalba zdí za pódiem – výmalba bude 
provedena v příštím roce zároveň s úpravou 
kuchyňské linky, která je u této stěny 

 Nákup průmyslového vysavače – řeší se 

 

MAJ 
V řešení 

8.2/5/2019 Oprava vlhké zdi v knihovně 
V současné době je objednán vlhkostní průzkum s 
návrhem sanačních opatření pro celý objekt kulturního 
domu. Na jeho základě budou v příštím roce provedena 
sanační opatření.  
 

MAJ 
V řešení 

8.3/5/2019 Zřídit chodník a bezpečný přechod Popovice – Vinary 
včetně bezpečného výjezdu.  
V návaznosti na bod 5/1/2019 
 

MAJ, odd. 
dopravy 
 

3/6/2019 „Žádost o informace k vyřešení majetkoprávních vztahů 
v ul. U Zahradnictví a v ul. Za Humny (kontejnerové 
stání)“ 
MV žádá MMPr o poskytnutí informace k situaci. 
 

MAJ, odd. 
majetkoprávní 

4/6/2019 „Přemístění značky „zóna 30““ 
MV žádá MMPr o přemístění značky  „zóna 30“ na místní 
komunikaci Popovice/Vinary už od začátku obce. 
 

MAJ, odd. 
dopravy 

6/6/2019 „Vyjádření MV k dvěma variantám projektu na stání u 
školky“ 

MAJ, odd. 
dopravy 



Hlasováním byla vybrána varianta „A“.  Drobné 
připomínky ručně zakresleny do projektu, šířka chodníku 
co možná nejnutnější tj. 1,5m.  Ani jedna z variant 
nebude hrazena z rozpočtu místní části. 
 

 

Bod 10 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

 
Bod 11 Závěr  
 
Příští výbor MČ  27.11.2019 v 18.00 hod.  v místnosti KD 
Používané zkratky:  - viz  zápis č. 3/2016  
 

Zapsal:Šárka Vodáková     Datum:  4.11.2019 

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


