
 

Zápis z 8. jednání místního výboru místní části Vinary ze dne 5.2.2020 

Místo jednání: Vinary 

Přítomni: p. Vladimír Machura – předseda 

 Mgr. Zdeněk Navrátil 

 Mgr. Petra Kamelandrová 

 Mgr. Veronika Nohavicová 

 Šárka Vodáková 

Omluven: --- 

Hosté: Městský policista p.  Sekanina, SDH Vinary – ing. Steiger, p. B. , 
Hospoda Skalka – manželé G, občané  p. R., p.B. 

 
 

Program jednání  

1. Úvod 

2. Informace o návrhu sanace vlhkého zdiva  v KD 

3. Informace o řešení požadavků na opravy v areálu  Skalka 

4. Požadavky vznesené přítomnými občany 

5.  Informace z výboru pro místní části 

6. Kontrola předchozích zápisů  

7. Seznam akcí podléhajících hlukové vyhlášce 

8. Žádost o poskytnutí informace 

9. Různé 

10. Úkoly pro členy MV 

11. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

12. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

13. Závěr 

 
 
Stručný zápis z jednání 
Bod 1 Úvod – přivítání všech přítomných, program schůze 
 
Bod 2  Informace o návrhu sanace vlhkého zdiva  v KD 
P. Machura informoval MV o zpracování návrhu firmy Prins na sanaci zdiva v KD. 
Předpokládané náklady na sanaci činí 1,5 mil. Kč, na kterou v našem rozpočtu nemáme 
finance. Ke způsobu financování proběhne jednání.    
 
Bod 3 Informace o řešení požadavků na opravy v areálu  Skalka 
V září 2019 byly předloženy požadavky ze strany nájemců Skalky na opravy v r. 2020.  

- energetický štítek – bude vyhotoven po dokončení zateplení stropu 
- zateplení stropu v Hospodě Skalka – týká se pouze společenské místnosti. Bylo 

domluveno, že v projektu bude vyměněn celý strop a to za sádrokarton, příp. za nové 
kazety. Dodání osvětlení prostoru restaurace, strop má být částečně pochůzný, (kvůli 
anténě a drobným opravám střechy). Manželé G. požadují realizaci v zimě. 

- Vybudování dřevárky –  p.G. zakreslí do situace vč. okótování a zašle požadovaný typ 
boudy p. Machurovi, který podklady předá na odbor majetku.  Jelikož se jedná o sklad 
hořlavého materiálu, je nutný územní souhlas pro umístění.  



- Zasypání díry u bočních vchodových dveří   - p. B. sdělil, že se jedná o starou 
nefunkční žumpu, která  je již částečně zasypaná 

- Oprava pergoly na terase před hospodou – tuto pergolu postavili hasiči. Aby mohla 
proběhnout oprava, dle sdělení odboru majetku je nutné zaevidování do majetku 
města. Zástupci hasičů s tímto postupem souhlasí.  

- Byly vzneseny další požadavky a to doplnění osvětlení dětského hřiště a schodiště 
z terasy, osvětleníworkoutového hřiště, doplnění zábradlí u workoutového hřiště a na 
betonovou zeď podél hřiště u střídačky.  
 

Bod 4  Požadavky vznesené přítomnými občany 
- p. R. – přidat bezpečnostní prvek v křižovatce Popovice – Vinary (Trnečky). Občanovi 

bylo sděleno, že toto je v řešení, oprava se předpokládá v r. 2021/2022 dle bodu 
8.3/5/2019 

- p. B. – problém s výkaly psů, není kde výkaly odhodit. Zkusit řešit úklid. 
- p. B. informoval o akci „Pivohraní“ konané dne 29.5.2020. Žádá o příspěvek 4.500,- Kč 

na zvukaře.  MV odsouhlasil 4 500,-Kč na zvukaře. 
 
Bod 5 Informace z výboru pro místní části 
Mgr. Navrátil sdělil informace z výboru pro místní části konaného dne 16.1.2020. Proběhne 
pasportizace zeleně. Místní výbory požadují informace o náhradní výsadbě. Přistavování 
velkoobjemových kontejnerů neproběhne v březnu, ale až v květnu.  
 
Bod 6 Kontrola předchozích zápisů 
2.3./09/2018 Příčná vpusť ul. Mezilesí – stavba byla provedena, odvodnění komunikace je 
funkční. Ukončeno. 
3/1/2019 Odstavné stání v ul. Vinařská–dle sdělení oddělení dopravy jsou vysázené druhy 
dle rozhodnutí orgánu ochrany přírody. Místní výbor žádá o zaslání rozhodnutí orgánu 
přírody.  
5/1/2019 Chodník a cyklostezka  Popovice-Vinary-Předmostí– k této záležitosti MV obdržel 
odpověď z oddělení dopravy: Požadovaná stavba svým rozsahem spadá do kompetencí 
odboru PRI. Cena realizace požadovaného chodníku bude zcela jistě vyšší než 2 000 000,- Kč. 
Požádáme o zařazení požadavku MČ do registru investic. Místní výbor žádá pokračovat 
v realizaci, předmětnou cyklostezku a chodník vedené od Vinar do Předmostí přes ulici Kočíře 
vnímá MV jako velmi důležitou spojnici pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů, zejm. dětí 
navštěvujících ZŠ Předmostí. 
 
11/3/2019 Třídění odpadu v areálu Skalka – Vzhledem k přípravě nového systému sběru 
tříděného odpadu se nepočítá se zřizováním nových sběrných míst v letošním roce. MV bere 
na vědomí. Ukončeno. 
3/5/2019 Návrhy na dokoupení sportovního vybavení   

- Pingpongový stůl venkovní – dohodnuto, že bude umístěn vedle workoutového hřiště 
poblíž lavičky. Bude svolána schůzka na místě kvůli přesnému umístění.   Ze 2 návrhů 
byl vybraný levnější typ: 
1.  Je potřeba varianta z nerez síťkou 
https://www.cornilleau.cz/stul-na-stolni-tenis-cornilleau-510-m-outdoor-sedy 

2. Variantně: https://www.nejlevnejsisport.cz/stul-stolni-tenis-sponeta-s667e-

modry-p-13571.html 

8.3/5/2019   Zřídit chodník a bezpečný přechod Popovice – Vinary včetně bezpečného 
výjezdu  

https://www.cornilleau.cz/stul-na-stolni-tenis-cornilleau-510-m-outdoor-sedy
https://www.nejlevnejsisport.cz/stul-stolni-tenis-sponeta-s667e-modry-p-13571.html
https://www.nejlevnejsisport.cz/stul-stolni-tenis-sponeta-s667e-modry-p-13571.html


Odpověď DOP: Situace byla na místě prověřena. Tentýž požadavek byl podán v minulosti MČ 
Popovice a byl řešen. Na místě byla uskutečněna schůzka s Ing. Tyksovou a zástupcem DI PČR 
Ing. Šenkem. Současná dispozice neumožňuje žádné řešení, které vyhoví technickým 
normám. Pokusíme se tuto záležitost řešit v rámci opravy komunikace Kočíře, která se bude 
realizovat za spolufinancování s ŘSD. Tato jednání budou zahájena na jaře 2020 a 
odhadovaná doba realizace opravy komunikace je 2021/2022.  MV žádá o přizvání na 
jednání. 
7/5/2019 Kácení stromů – 3 smrky v ul. U zahradnictví jsou vykáceny, ostatní stromy jsou 
povoleny, vykáceny budou do konce března 
3/6/2019 Žádost o informace k vyřešení majetkoprávních vztahů v ul. U Zahradnictví a v ul. 
Za Humny (kontejnerové stání) 
Odpověď  MAJ-MPO: V ulici Za Humny jsou umístěny  kontejnery na tříděný odpad na 
pozemku, který není ve vlastnictví statutárního města Přerova. Jelikož řešení 
majetkoprávních vztahů by bylo problematické, rozhodl se  odbor správy majetku a 
komunálních služeb kontejnerové stanoviště přesunout k mateřské škole na pozemek ve 
vlastnictví města. Po odsouhlasení místním výborem a ředitelkou MŠ bylo zadáno zpracování 
projektové dokumentace. V současné době nový osadní výbor  a taktéž ředitelka MŠ s 
výstavbou nesouhlasí. Od roku 2021 by měl být v místních částech zaveden systém sběru 
tříděného odpadu dům od domu. Proto již nebude nové stanoviště budováno a současné 
nevyhovující bude zrušeno bez náhrady. Požadavek  na řešení majetkoprávních vztahů ve 
věci  umístění kontejnerů v ulici U Zahradnictví neevidujeme. Jedná se o kontejnery na 
směsný komunální odpad. Není  známo, z jakého důvodu jsou zde umístěny. V zástavbách 
rodinných domů je běžné, že je ke každému domu přiřazena odpadová nádoba. Pokud tomu 
tak není v předmětné ulici a kontejnery překáží, budou staženy  a přiděleny odpadové 
nádoby k jednotlivým RD. MV bere na vědomí. 
4/6/2019 Přemístění značky „zóna 30„ 
Odpověď DOP: Záležitost budeme řešit s DI PČR a v případě kladného stanoviska 
požadovanou úpravu zrealizujeme. MV bere na vědomí. 
5/6/2019 Umístění retardérů na silnici Vinary/Popovice před a za vjezd na ul. Výsluní –  
Odpověď DOP: Na komunikaci je omezena rychlost na 30 km/h a na žádost MV bylo 
v minulém roce instalováno zrcadlo pro bezpečný výjezd z komunikace v ulici Na Výsluní. 
Mgr. Kamelandrová prověří u majitelů nově budovaných RD, zda souhlasí s umístěním 
retardérů. 
6/6/2019 Vyjádření MV k dvěma variantám projektu na stání u školky – odpověď DOP: 
Vybudování parkoviště u MŠ je možné v případě financování z rozpočtu MV nebo odboru 
školství. V rozpočtu oddělení dopravy nejsou volné finanční prostředky na tuto akci. V 
případě uvolnění finančních prostředků z rozpočtu MV jsme připraveni tuto akci nechat 
vyprojektovat a zrealizovat. MV žádá vyjádření odboru školství.  
7/7/2019  Umístění zrcadla na křižovatku Vinary-Lýsky-Popovice 
Odpověď DOP:  Situace byla na místě prověřena. Současná dispozice neumožňuje žádné 
řešení, které vyhoví technickým normám. Pokusíme se tuto záležitost řešit v rámci opravy 
komunikace Kočíře, která se bude realizovat za spolufinancování s ŘSD. Tato jednání budou 
zahájena na jaře 2020 a odhadovaná doba realizace opravy komunikace je 2021/2022. 
 
Bod 7  Seznam akcí podléhajících hlukové vyhlášce 
Pálení čarodějnic (Hospoda Skalka)     25.4.2020     24:00 
Vítání prázdnin (Hospoda Skalka)     26.6.2020     24:00  
Hodová zábava (SDH)       17.7.2020       3:00     
Pivohraní        29.5.2020       3:00 
Vinarská zábava (Hospoda Skalka)     25.7.2020       3:00 
Retro na Skalce (Hospoda Skalka)     15.8.2020       3:00 



Srpnová noc (Hospoda Skalka)     22.8.2020       3:00 
Ukončení prázdnin (Hospoda Skalka)    4.9.2020     24:00           
Halloween (Hospoda Skalka)      31.10.2020     24:00 
 
Bod 8  Žádost o poskytnutí informace 
MV žádá o informace k plánované stavbě vysokorychlostní železniční tratě Brno-Ostrava, 
která má procházet také místní částí Statutárního města Přerova-Vinary, s předpokládaným 
počátkem výstavby v roce 2025. Žádáme o bližší informace k výstavbě a přesnému trasování 
trati procházející naší MČ vč. přesného místa vyústění tunelu VRT. 
 
Bod 9  Různé – výstava v pasáži „Letecká bitva nad Přerovem“ 
Mgr. Navrátil sdělil, že po skončení výstavy je možné zapůjčit expozici do KD, s čímž výbor 
souhlasí.  Žádáme o sdělení podmínek pro zapůjčení a instalaci do vstupních prostor KD. 
 
 
Bod 10  Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

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

Mgr. 
Nohavicová 

3/5/2019 Svolat jednání se zástupci odboru MAJ, SDH a Hospoda 
Skalka ohledně přesného umístění pingpongového stolu 

Machura 

6/5/2019 Prověřit, zda studnu v ul. Mezilesí I zrušit nebo 
zprovoznit  

Mgr. 
Nohavicová 

5/6/2019 Umístění retardérů na silnici Vinary/Popovice před a za 
vjezd na ul. Na výsluní 
Prověřit u majitelů nově budovaných RD, zda souhlasí 
s umístěním retardérů  

Mgr. 
Kamelandrová, 
Vodáková 

 

Bod 11 Žádosti a podněty směrované na MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
 
 

Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

3/1/2019 Odstavné stání v ul. Vinařská 
Žádáme o zaslání rozhodnutí orgánu ochrany přírody o 
náhradní výsadbě 

MAJ, odd. 
dopravy 

5/1/2019 Chodník a cyklostezka  Popovice-Vinary -Předmostí 
MV trvá na svém požadavku, aby byl zřízen chodník 
s cyklostezkou vedený od Vinar do Předmostí přes  Kočíře. 
MV žádá o zařazení do registru investic.  

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 

7/5/2019 Kácení stromů 

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

 Dvě borovice v ul. Vinařská 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 – urgence  

VNITR 
 

8.2/5/2019 Oprava vlhké zdi v knihovně 
Ke způsobu financování proběhne jednání. 

MAJ 
V řešení 

8.3/5/2019 Zřídit chodník a bezpečný přechod Popovice – Vinary 
včetně bezpečného výjezdu.  
MV žádá o účast na společných jednáních  ohledně 
přípravy PD a realizace opravy komunikace s ŘSD. 

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 
Ze 2 návrhů byl vybraný levnější typ: 
1.Je potřeba varianta z nerez síťkou 
https://www.cornilleau.cz/stul-na-stolni-tenis-
cornilleau-510-m-outdoor-sedy 
2. Variantně:https://www.nejlevnejsisport.cz/stul-
stolni-tenis-sponeta-s667e-modry-p-13571.html 
Před objednáním žádáme o sdělení konečné ceny vč. 
montáže. 

MAJ – OS a KS 

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 
V řešení 

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

MAJ, odd.  
dopravy 

6/6/2019 „Vyjádření MV k dvěma variantám projektu na stání u 
školky“ 
MV žádá o vyjádření odbor školství, zda bude financovat 
vybudování parkoviště u MŠ Vinary. 

SVŠ 

7/7/2019 Umístění zrcadla na křižovatku Vinary-Lýsky-Popovice 
MV žádá o účast na společných jednáních  ohledně 
přípravy PD a realizace opravy komunikace s ŘSD. 

MAJ, odd. 
dopravy 

3/8/2020 Opravy v areálu Skalka–prověřit, zda jde doplnit osvětlení 
dětského hřiště a schodiště z terasy, 
osvětleníworkoutového hřiště, doplnění zábradlí u 
workoutového hřiště a na betonovou zeď podél hřiště u 
střídačky.  

MAJ 

https://www.cornilleau.cz/stul-na-stolni-tenis-cornilleau-510-m-outdoor-sedy
https://www.cornilleau.cz/stul-na-stolni-tenis-cornilleau-510-m-outdoor-sedy
https://www.nejlevnejsisport.cz/stul-stolni-tenis-sponeta-s667e-modry-p-13571.html
https://www.nejlevnejsisport.cz/stul-stolni-tenis-sponeta-s667e-modry-p-13571.html


8/8/2020 Žádost o poskytnutí informace 
MV žádá o informace k plánované stavbě vysokorychlostní 
železniční tratě Brno-Ostrava - přesné trasování vč. místa 
vyústění tunelu VRT procházející MČ. 

ROZ 

9/8/2020 Výstava v pasáži „Letecká bitva nad Přerovem“ 
MV žádá o sdělení podmínek pro zapůjčení a instalaci do 
vstupních prostor KD. 

Kancelář 
primátora 

 

Bod 12 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

 
Bod 13 Závěr  
Příští výbor MČ  4.3.2020 v 18.00 hod.  v místnosti KD 
Používané zkratky:  - viz  zápis č. 3/2016  
Zapsal: Vodáková, Machura     Datum:  9.2.2020 

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


