
Zápis ze 7. jednání místního výboru místní části Vinary ze dne 27.11.2019 

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 

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Kontrola předchozích zápisů 

3. Informace z výboru pro místní části 

4. Informace k „sousedskému punči“ 

5. Informace k Mikuláši 

6. Požadavek odboru majetku na vyjádření k novostavbě RD na pozemku p.č. 
200/5 v k.ú. Vinary 

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 

3/1/2019 Odstavné stání v ul. Vinařská– proběhla diskuze na téma výsadby stromů. MV žádá o 
sdělení, z jakého důvodu nebyla provedena změna ve vysazovaném druhu stromů podle zápisu 
z 6/2018, bod 2.21/04/2017 
 
5/1/2019 Chodník a cyklostezka  Popovice-Vinary -Předmostí– k této záležitosti MV obdržel 
odpověď z odboru rozvoje: V současné době město neplánuje realizaci cyklostezky do Vinar jelikož 
jsou připravovány jiné úseky cyklostezek, ať už ve městě či do místních částí. Co se týče Vinar, je 
pouze zpracovaná trasa vedení cyklostezky/cyklotrasy z města přes Předmostí, Popovice do Vinar a 
Čekyně v rámci studie (viz popis trasy č. 505 níže), kterou si nechalo město vypracovat v roce 2017. 
Tato trasa počítá s využitím stávajících komunikací v Popovicích i Vinarech s tím, že navrhuje pouze 
vybudování cyklostezky mezi Emosem na ulici Lipnická a ulicí U Dráhy (viz situace v příloze). Pro vaši 
informaci se z uvedené cyklistické trasy připravuje pouze cyklistické propojení přes ulici Lipnická do 
ulice Sportovní v Předmostí, kde v současnosti město jedná o výkupech potřebných pozemků. 
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí i stavební povolení je již pro tento úsek zpracována 
a odsouhlasena DI Policie ČR.   
 Trasa 505: Čekyně – Vinary – Popovice – Přerov 
Trasa začínající v obci Čekyně je vedena po ulici K Rybníčku, Vinohrádky a dále po účelových 
komunikacích do obce Vinary. Zde jsou cyklisté vedeni po místních komunikacích společně s 



motorovou dopravou po ulici Mezilesí II, Vinařská, U Zahradnictví, pod dálničním mostem ke 
křižovatce Kovářská - Kočíře. Přes obec Popovice rovněž po místních komunikacích spolu s 
motorovou dopravou - po ulici Kovářská, Hanácká, UTrati, U Dráhy. Souběžně s železniční tratí 
následně podjezdem pod železniční tratí k silnici I/47, přes silnici I/47 a následně napojení na stávající 
městskou cyklostezku č. 109. 
MV trvá na svém požadavku, aby byl zřízen chodník s cyklostezkou dle studie zpracované odborem 
rozvoje z důvodu bezpečnosti chodců a cyklistů. Pod dálničním mostem se s touto cyklostezkou už 
počítá.   
 
2.03/09/2018 Příčná vpusť ul. Mezilesí I – předseda sdělil, že práce budou započaty od úterý 3.12. 

v závislosti na počasí. Mgr. Nohavicová bude osobně  informovat obyvatele dotčené ulice o termínu 

zahájení prací.  

11/3/2019 Třídění odpadu v areálu Skalka – dle sdělení Mgr. Nohavicové nájemci nebudou odnášet 

pytle s tříděným odpadem.  

14/3/2019 Spojovací chodníček ulic Mezilesí I–Mgr. Nohavicová prověří, zda občané využívající 
tento chodníček chtějí zachovat trávník nebo vysypat drtí 
 
3/5/2019 Návrhy na dokoupení sportovního vybavení – členové výboru navrhují dokoupit rozkládací 

pingpongový stůl do kulturního domu a pevný pingpongový stůl do areálu Skalka 

5/6/2019 Umístění retardérů na silnici Vinary/Popovice před a za vjezd na ul. Výsluní – Mgr. 

Kamelandrová informovala občany ulice Na Výsluní se záměrem umístění retardérů a všichni 

obyvatelů ulice Na Výsluní s umístěním souhlasí.   

Bod 3  Informace z výboru pro místní části  
P. Machura informoval o průběhu jednání výboru pro místní části: 

 Je možné dotovat provoz obchodů s potravinami z prostředků místní části. 

 Požadavek na informování o náhradní výsadbě v dostatečném předstihu.  
 
Bod 4  Informace k „sousedskému punči“ 
Mgr. Navrátil sdělil, že akce proběhne 14.12.2019 v areálu Skalka. Bude nakoupeno malé pohoštění. 
Plakáty zajistí.  
 
Bod 5  Informace k Mikuláši 
P. Vodáková pro přihlášené rodiny zajistí drobné dárky. Akce proběhne 5.12.2019. Doklady 
k proplacení k oběma akcím je nutné předložit do 16.12.2019. 
 
Bod 6   Požadavek odboru majetku na vyjádření k novostavbě RD na pozemku p.č. 200/5 v k.ú. 
Vinary 
Výbor pro místní část Vinary souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č. 
200/7 a 441, oba v k.ú. Vinary za účelem  stavby vjezdu, přípojek plynu, vody, telekomunikace a 
elektřiny k plánované novostavbě RD na p.č. 200/5 v k.ú. Vinary u Přerova. Požadujeme, aby vjezd a 
přípojky byly realizovány takovým způsobem, aby nedošlo ke zrušení záruky na nově zbudovaném 
propustku a přilehlé komunikaci. Požadujeme, aby byla provedena náhradní výsadba stromu, který 
bude z důvodu realizace přípojek odstraněn. 
 
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) 



Umístit zrcadlo na křižovatku Popovice-Vinary-Lýsky, kde příjezdem směrem od Popovic není přes 
zastávku vidět vlevo na komunikaci vedoucí do Vinar.  
 

Bod 8  Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

2.03/09/2018 Příčná vpusť v Mezilesí I 
Mgr. Nohavicová bude osobně  informovat obyvatele 
dotčené ulice o termínu zahájení prací 
 

Mgr. Nohavicová 

14/3/2019 Spojovací chodníček ulic Mezilesí I 
 Mgr. Nohavicová prověří, zda občané využívající tento 
chodníček chtějí zachovat trávník nebo vysypat drtí 
 

Mgr. Nohavicová 

 

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 
Stavba začne od 3.12.2019 
 

MAJ 
V řešení 

3/1/2019 Odstavné stání v ul. Vinařská 
Žádáme o sdělení, z jakého důvodu nebyla provedena změna ve 
vysazovaném druhu stromů podle zápisu z 6/2018, bod 
2.21/04/2017 
 

MAJ 
 

5/1/2019 Chodník a cyklostezka  Popovice-Vinary -Předmostí 
MV trvá na svém požadavku, aby byl zřízen chodník 
s cyklostezkou dle studie zpracované odborem rozvoje z důvodu 
bezpečnosti chodců a cyklistů. Pod dálničním mostem se s touto 
cyklostezkou už počítá.   
 

MAJ, odd. 
dopravy 

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

MAJ 
V řešení 

11/3/2019 Třídění odpadu v areálu Skalka 
Žádáme o prověření možnosti svozu drobného tříděného odpadu 
z areálu Skalka 
 

MAJ – OS a KS 

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, pokud to jejich stav dovolí, realizovat jen ozdravný 
řez.  

 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. S tímto řešením by se již mělo 
počítat při zadávání projektové dokumentace na opravu 
komunikace z Kočířů do Lýsek a propustku, aby stavba mohla být 
realizována souběžně 
 

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“ 
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. 
 

MAJ, odd. 
dopravy 

3/5/2019 Požadavek na dokoupení sportovního vybavení – 1 ks 
rozkládacího pingpongového stolu do kulturního domu a 1 ks 
pevného pingpongového stolu do areálu Skalka 
 

MAJ 

5/6/2019 Umístění retardérů na silnici Vinary/Popovice před a za vjezd na 
ul. Výsluní 
 

MAJ, odd. 
dopravy 



7/7/2019 Umístění zrcadla na křižovatku Vinary-Lýsky-Popovice 
Ve směru od Popovic při odbočování do Vinar nejsou přes 
zastávku MHD řádně vidět přijíždějící auta od Vinar 

MAJ, odd. 
dopravy 

 

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  29.1.2020 v 18.00 hod.  v místnosti KD 
Používané zkratky:  - viz  zápis č. 3/2016  
 

Zapsal: VladimírMachura     Datum:  17.12.2019 

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


