
 

Zápis z 9. jednání místního výboru místní části Vinary ze dne 4.3.2020 

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, Hospoda Skalka – manželé G., pan Š. S. 

Program jednání:  

  

1. Úvod 

2.  Kontrola předchozích zápisů, přehled aktuálních akcí  

3. Různé 

4. Úkoly pro členy MV 

5. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

7. Závěr 

 
Stručný zápis z jednání 
 
Bod 1 Úvod – přivítání všech přítomných, program schůze 
Nové informace, požadavky apod. budou do původního zápisu vepsány tučně/zeleně. 
 
Bod 2 Kontrola předchozích zápisů, přehled aktuálních akcí  
 
3/5/2019 Návrhy na dokoupení sportovního vybavení  - rozkládací pingpongový stůl do KD 
a pevný pingpongový stůl do areálu Skalka 
P. S. sdělil, že momentálně nový pingpongový stůl do KD nepožadují. 
Po prověření na místě a informace od p. Kašíkové na prostorové požadavky a zamezení 
přístupu k údržbě workoutového hřiště nelze pingpongový stůl na požadované místo na 
Skalce umístit.  MV doporučuje řešit plán rozvoje sportovně relaxační zóny SKALKA. 
 
3/8/2020 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. 
Odsouhlasena výměna, zadat PD 
 

- 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.  
Není prostor pro umístění.  Přehodnotit 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, osvětlení workoutového hřiště, doplnění zábradlí u workoutového hřiště a 
na betonovou zeď podél hřiště u střídačky.  

 
- Zabezpečit plán rozvoje sportovně relaxační zóny SKALKA. MV navrhuje např. 

odtěžení zeminy – spodní část u dětského hřiště a nahoře u workoutového hřiště 
val. Konzultace s odborně způsobilou osobou.  

 
8/8/2020 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. 

Sdělení Správy železnic: Probíhá zpracování studie proveditelnosti na VRT (Brno -) Přerov – 
Ostrava. Dokončení předpokládáme v 10/2020. 
 Severní část trati v úseku Prosenice – Ostrava-Svinov patří mezi úseky, kde je Správa 
železnic pověřena postupovat zrychleným postupem přípravy. Jako oprávněný investor 
zažádala o aktualizace zásad územního rozvoje (ZÚR) Olomouckého a Moravskoslezského 
kraje. Zároveň v brzké době plánuje zadat ke zpracování dokumentaci k územnímu 
rozhodnutí (DÚR). 
 V jižní části trati v úseku Brno – Prosenice probíhá standardní postup zpracování studie 
proveditelnosti. Cílem je ověřit potřebnost hájení územní rezervy pro samostatnou VRT 
v tomto prostoru. 
 Výstupy ze studie jsou zatím pouze pracovní. V průběhu následujících měsíců, po dodání 
podrobnějších podkladů, bychom rádi uspořádali sérii jednání se zástupci místní 
samosprávy a záměr VRT představili. Primárně zamíříme do obcí na úseku Prosenice – 
Přerov. Představení uskuteční také v Přerově, kde případně odpovíme na veškeré dotazy. 
  
Děkujeme za Váš zájem o problematiku vysokorychlostní železnice. 
Ing. Marek Pinkava 

Správa železnic 

 
Žádáme MMPr o iniciování setkání obyvatel MČ se zástupci VRT. 
 

 
Přehled aktuálních akcí  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Plánované nebo pozastavené akce 
  

Zodpovědnost 
 

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

MAJ–OsaKS 
V řešení 

5/1/2019 Chodník a cyklostezka  Popovice-Vinary -Předmostí PRI 
MAJ - DOPR 



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.  
 

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 - DOPR 

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

MAJ v řešení 
Z: p.Kašpárek 

14/3/2019 Spojovací chodníček ulic Mezilesí I 
MV žádá o zahrnutí do plánu sečení (výměnou za 
pozemek v ul. Doubí) 

MAJ v řešení 
Z: S.Doupalová 
     J.Symerská 

7/5/2019 Kácení stromů 
Smrky v ul. U zahradnictví jsou vykáceny, ostatní stromy 
jsou povoleny, vykáceny budou do konce března 
 

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

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

Nebylo provedeno, žádáme o provedení na podzim. 

MAJ – OS a KS 

Z: S.Doupalová 
     J.Symerská 

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 

VNITR 
 

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

MAJ v řešení 

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 
V současné době nelze pingpongové stoly vzhledem 
k požadavku na herní prostor umístit.  
MV požaduje zpracování studie na rozšíření 
sportovního areálu Skalka.  

MAJ – OS a KS 
Z: M.Kašíková 

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 - DOPR 

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

MAJ - DOPR 

6/6/2019 „Vyjádření MV k dvěma variantám projektu na stání u 
školky“ 
Vyjádření odboru školství: k této záležitosti nadále platí 
naše vyjádření z ledna 2018 (příloha) a k navrženým 
řešením je kompetentní se vyjádřit odbor majetku a 
jeho oddělení dopravy. Odbor sociálních věcí a školství 

MAJ 

SVS 



se nevyjadřuje ke stavebním pracem na veřejných 
prostranstvích a nemůže je financovat. 
 

7/72019 Umístění zrcadla na křižovatku Vinary-Lýsky-Popovice 
MV žádá o účast na společných jednáních  ohledně 
přípravy PD a realizace opravy komunikace s ŘSD. 

MAJ – DOPR 
V řešení 

3/8/2020 Opravy v areálu Skalka (v návaznosti na bod 
4/5/2019)–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.  
 
Odsouhlaseno zateplení stropu. Zadat zpracování 
projektové dokumentace.  

 
Není prostor pro umístění dřevárky. Přehodnotit 
umístění. 
 
MV požaduje zpracování studie na rozšíření 
sportovního areálu Skalka. Např. odtěžením zeminy  u 
dětského hřiště a valu uworkoutového hřiště. 
Konzultace s odborně způsobilou osobou.  
 

MAJ 
Z: p.Kašpárek 
     Ing.Ministrová 

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. 

Žádáme MMPr o iniciování setkání obyvatel MČ se 
zástupci Správy železnic. 

ROZ 
Z:Ing.Pavel Gala  
 
Jednání 
18.6.2020 

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

KP – v řešení  
Kontakt na 
odpovědnou 
osobu 

 
Bod 3  Různé 
 

Bod 4  Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

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 

Mgr. 
Kamelandrová, 
Vodáková 



Prověřit u majitelů nově budovaných RD, zda souhlasí 
s umístěním retardérů  

9/8/2020 Výstava v pasáži „Letecká bitva nad Přerovem“ 
Sdělení podmínek pro zapůjčení a instalaci do vstupních 
prostor KD 

Mgr. Navrátil 

 

Bod 5 Žádosti a podněty směrované na MMPr (nové):  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
  

Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

   

 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

   

 
Bod 7 Závěr  
Nové informace, požadavky apod. jsou do původního zápisu vepsány tučně/zeleně. 
 
Příští výbor MČ V DŮSLEDKU OPATŘENÍ VLÁDY ČR SE JEDNÁNÍ MV ODKLÁDÁ, termín jednání 
bude sdělen min. 5 dnů předem na nástěnce popř. vyhlášen rozhlasem. 
Používané zkratky:  - viz  zápis č. 3/2016  
Zapsal: Vodáková, Machura     Datum:  21.3.2020 

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


