
Zápis z 13. jednání místního výboru místní části Vinary ze dne 16.9.2020 

Místo jednání: Vinary 

Přítomni: p. Vladimír Machura – předseda 

 Mgr. Zdeněk Navrátil 

 Mgr. Petra Kamelandrová 

 Mgr. Veronika Nohavicová 

 Šárka Vodáková 

Omluven:  

Hosté: p.B., p.V. 

  

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 
 
Bod 2 Kontrola předchozích zápisů, přehled aktuálních akcí  
 
5/5/2019  Parkoviště a kontejnerové stání u bytovky v ul. Za Vrbím 
Stavba byla zahájena. Firma má na zhotovení 20 pracovních dní. 
 
5/6/2019  Umístění retardérů na silnici Vinary/Popovice před a za vjezd na ul. Na výsluní 
Odboru MAJ bylo předáno umístění retardérů. 
 
8.1/5.2019  KD realizace požadavků 
Byl domluven vzhled pultu a umístění zástěn. Začátkem září p. B. předloží vizualizaci a 
cenovou nabídku na vyhotovení. 
 
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.  

- SDH a jejich nájemce budou vyzvání MV  k účasti na schůzi MV za účelem projednání 
výše uvedených bodů. 

 
8/8/2020  Žádost o poskytnutí informace k VRT 
MV pověřil Mgr. Nohavicovou k jednáním o VRT a přípravě veřejného projednání VRT ve 
Vinarech. MV nesouhlasí s připravovanou nadzemní variantou.  
 
2/11/2020  Dořešení opravy rozhlasu v ul. Mezilesí I.  a  instalace rozhlasu v ul. Na Výsluní 
P. M. souhlasí s přesunutím rozhlasu na sloup VO nad jeho domem. 
 
1/12/2020  Rekonstrukce RD Mezilesí 1/21 - zřízení vchodu a vjezdu na pozemku p.č. 433/1 
v k.ú. Vinary 
MV souhlasí se rekonstrukcí RD Mezilesí 1/21 spočívající ve zřízení vchodu a vjezdu na 
pozemku p.č. 433/1 v k.ú. Vinary. 
 
2/12/2020  Zateplení RD Mezilesí 1/21 ve Vinarech 
MV souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu. 
 
3/12/2020  Žádost p. Mazáčové ke koupi pozemku, příp. jeho části p.č. 49/1 v k.ú. Vinary 
MV nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 49/1 v k.ú. Vinary.  
 
4/12/2020  Měření hluku z provozu na D1 0137 
MV obdržel žádost ŘSD na doporučení vhodných míst k měření hluku z důvodu ověření 
funkčnosti protihlukových opatření. 
 
1/13/2020  Investiční akce 
MV projednal pořadí jednotlivých investičních akcí, které se mají nahlásit na MMPr. 
Odsouhlasené pořadí: 
1. Stavební úpravy chodníku v ulici Růžová, Přerov XI - Vinary ( priorita č. 1) - MV 
2. Systémově vyřešit vlhkost v celém KD ( priorita č. 2) - MMPr 
3. Rozšíření dětského hřiště na Skalce – odtěžení svahu ( priorita č. 3) 
4. Oprava / revitalizace vstupních dveří kaple, Vinařská ulice 
5. Cesta „Doubí“ (kolem G., V.) 
6. Cesta „Doubí“ (kolem K.) 

 
Přehled aktuálních akcí  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Plánované nebo pozastavené akce 
  

Zodpovědnost 
 

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.  
 

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

MAJ v řešení 
Z: p.Kašpárek 

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 

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 

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 – DOPR 
V řešení 

3/8/2020 Opravy v areálu Skalka (v návaznosti na bod 4/5/2019 
Odsouhlaseno zateplení stropu. Zadat zpracování projektové 
dokumentace.  
Doplnění zábradlí u workoutového hřiště a na betonovou zeď 
podél hřiště u střídačky. 
MV požaduje zpracování studie na rozšíření sportovního areálu 
Skalka. Např. odtěžením zeminy u dětského hřiště a valu u 
workoutového hřiště. Konzultace s odborně způsobilou osobou. 

MAJ 
Z: p.Kašpárek 
Ing.Ministrová 
p. Kašíková 

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 

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 – p. 
Doupalová 

5/6/2019 Umístění retardérů na silnici Vinary/Popovice před a za vjezd 
na ul. Výsluní 
Žádáme o zřízení retardérů. Přizvání Mgr. Kamelandrové 
k jednání o přesném umístění. 

MAJ-DOPR 

2/11/2020 Dořešení opravy rozhlasu v ul. Mezilesí I. a instalace rozhlasu 
v ul. Na Výsluní 
Zaslat MV cenovou nabídku na rozšíření rozhlasu. 

MAJ – p. 
Kašpárek 

 
Bod 3  Různé 
 



Bod 4  Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost 
Termín plnění 
 

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 
 

8.3/5/2019 Zřídit chodník a bezpečný přechod Popovice – Vinary včetně 
bezpečného výjezdu.  
Na základě jednání s Ing. Navrátilem a p. Salabou žádáme o 
doprojektování v rámci projektu opravy komunikace Kočíře-
Lýsky.  

MAJ-DOPR 

8/8/2020 Žádost o poskytnutí informace k VRT 
MV pověřil Mgr. Nohavicovou k jednání o VRT a přípravě 
veřejného projednání VRT ve Vinarech. MV nesouhlasí 
s připravovanou nadzemní variantou.  

ROZ 

3/12/2020 Žádost p. Mazáčové ke koupi pozemku, příp. jeho části p.č. 
49/1 v k.ú. Vinary – vyjádření zasláno mailem 27.8.2020 
MV Vinary nesouhlasí s navrženým prodejem pozemku p.č. 
49/1 v k.ú. Vinary u Přerova ani jeho části. 
Jedná se o jedinou přístupovou cestu k údržbě Vinařského 
potoka, čímž by bylo znemožněna jeho údržba Povodím 
Moravy,  
Dle územního plánu je  v ulicích Doubí a U zahradnictví 
plánována výstavba rodinných domů, která se již částečně 
realizuje. Záměrem místní části Vinary deklarovaným již 
několik let je vybudování odstavné plochy a klidové zóny 
(houpačky, lavičky), které v této lokalitě chybí. Tento záměr byl 
iniciován obyvateli této lokality a má tedy jejich podporu.  
Jedná se o jediný pozemek ve vlastnictví města Přerova v této 
části obce, na kterém se mohou realizovat jednotlivé záměry 
pro potřeby občanů Vinar. 

MAJ – p. 
Poláková 

4/12/2020 Měření hluku z provozu na D1 0137 – vyjádření zasláno 
mailem 1.9.2020 
MV Vinary nesouhlasí s měřením hluku v navržených 
termínech září až říjen tohoto roku. A to z důvodu uzavírky 
podjezdu v Přerově a v Lýskách kvůli rekonstrukci železničního 
uzlu, čímž je omezen průjezd osobních vozidel Přerovem a 
úplně zakázán průjezd nákladní a tranzitové dopravě. Provoz 
na dálnici neprobíhá v rozsahu před dopravními omezeními. V 
místě scházející protihlukové stěny je již omezena rychlost a 
zúžená vozovka a auta dojíždějí setrvačností.  
Tímto by výsledky měření byly nevypovídající a zkreslené 
oproti standardnímu provozu.  

ROZ – ing. 
Zlámal 



Měřící body dodáme co nejdříve po dohodě s majiteli 
nemovitostí.  

1/13/2020 Investiční akce 
MV projednal pořadí jednotlivých investičních akcí, které se 
mají nahlásit na MMPr. 
Odsouhlasené pořadí: 
1. Stavební úpravy chodníku v ulici Růžová, Přerov XI - Vinary 
(priorita č. 1) - MV 
2. Systémově vyřešit vlhkost v celém KD (priorita č. 2) - MMPr 
3. Rozšíření dětského hřiště na Skalce – odtěžení svahu 
(priorita č. 3) 
4. Oprava / revitalizace vstupních dveří kaple, Vinařská ulice 
5. Cesta „Doubí“ (kolem G., V.) 
6. Cesta „Doubí“ (kolem K.) 
 

 

 
 
Bod 6   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku Zodpovědnost 
Termín plnění 
 

   

 
 
Bod 7   Závěr  
Příští výbor MČ  se uskuteční dne 21.10.2020; 25.11.2020;  v 18.00 hod. v zasedací místnosti 
KD. 
Používané zkratky:  - viz  zápis č. 3/2016  
Zapsal: Šárka Vodáková    Datum:  29.9.2020 

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

 


