
 

Zápis z 14. jednání místního výboru místní části Vinary ze dne 29.4.2021 

Místo jednání: Vinary 

Přítomni: p. Vladimír Machura – předseda 

 Mgr. Zdeněk Navrátil 

 Mgr. Petra Kamelandrová 

 Mgr. Veronika Nohavicová 

  

Omluven: Šárka Vodáková 

Hosté:  

  

Program jednání:  

1. Úvod 

2.  Kontrola předchozích zápisů 

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 
 
8.1/5.2019 KD realizace požadavků - bylo provedeno vč. výmalby. 
 
3/8/2020 Opravy v areálu Skalka 

- energetický štítek – předán 
- zateplení stropu v Hospodě Skalka – zrealizováno 
- vybudování dřevárky – odstoupeno od požadavku 
- zasypání díry u bočních vchodových dveří - zrealizováno 
- oprava pergoly na terase před hospodou – je v majetku hasičů, provedou sami 
- zabezpečit plán rozvoje sportovně relaxační zóny SKALKA. Uskutečnilo se jednání na 

místě s architektkou města, která zpracuje vizualizaci rozšíření dětského hřiště vč. 
dalších možných prvků 
 

7/5/2019 Kácení stromů – bylo provedeno 
 
2/11/2020 Dořešení opravy rozhlasu v ul. Mezilesí I.  a instalace rozhlasu v ul. Na Výsluní – 
zrealizováno. 
 
4/12/2020 Měření hluku z provozu na D1 0137 
Z důvodu nesouhlasu obcí zrušeno, nový termín bude oznámen.  
 



 

 

1/13/2020 Investiční akce 

V letošním roce je v rozpočtu místní části vyčleněna částka 93 tis. Kč na kulturu. Jsou 

vyčleněny prostředky na opravu chodníku v ul. Růžová – 1,8 mil. Kč.  

Montáž retardérů 68 ti. Kč 

Dobudování poldru 74 tis. Kč 

Další menší akce dle odsouhlaseného plánu, např. 

Oprava nebo výměna dveří na kapličce dle posouzení 
Úprava vstupního prostoru do KD (informační nápis na budově, obnova informačních cedulí) 
 
Přehled aktuálních akcí  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Plánované nebo pozastavené akce 
  

Zodpovědnost 
 

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– DOPR 
Z: Salaba 

5/3/2019 Údržba poldru 
MV odsouhlasil cenovou nabídku společnosti SISKO s.r.o. na 
dokončení poldru ve výši 74 tis. Kč.  

MAJ v řešení 
Z: p.Kašpárek 

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

MAJ v řešení 

4/6/2019 Přemístění značky „zóna 30“ 
Žádost byla zaslána k vyjádření DI. 

MAJ– DOPR 
Z: Študentová 

7/7/2019 Umístění zrcadla na křižovatku Vinary-Lýsky-Popovice 
Bude se realizovat společně s rekonstrukcí komunikace Kočíře-
Lýsky. 

MAJ – DOPR 
Z: Holas 

3/8/2020 Opravy v areálu Skalka (v návaznosti na bod 4/5/2019 
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. 
Architektka města zpracovává vizualizaci rozšíření dětského 
hřiště. 

MAJ 
Z:p. Kašíková 

5/6/2019 Umístění retardérů na silnici Vinary/Popovice před a za vjezd 
na ul. Výsluní 
Probíhá zpracování dokumentace společností SEKNE. 

MAJ-DOPR 
Z: Holas 

1/10/2020 Zpracování PD na opravu chodníku v ul. Vinařská 
Probíhá. 

MAJ 
Z: Holas 

2/14/2021 Kácení stromů 
Vykotlaná hrušeň, která se může zlomit. Jedná se o strom 
naproti přelomu staré a nové výstavby rodinných domů 
Borovice v ul. Vinařská 
V řešení. 

MAJ  
Z: Symerská 

 



Bod 3  Různé 
Mgr. Navrátil informoval o konání hodové mše dne 11.7.2021. 
 
 
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“ 
Oslovit majitele expozice, v jakém stavu je přesunutí části 
expozice do Vinar. 

Mgr. Navrátil 

8.3/5/2019 Zřídit chodník a bezpečný přechod Popovice – Vinary včetně 
bezpečného výjezdu.  
MV pověřil Mgr. Kamelandrovou k jednání s členy MV 
Popovice ohledně odstranění autobusové čekárny. Průběžně 
bude informovat o výsledku jednání členy MV. 

Mgr. 
Kamelandrová 

8/8/2020 Žádost o poskytnutí informace k VRT 
MV pověřil Mgr. Nohavicovou k jednáním o VRT a přípravě 
veřejného projednání VRT ve Vinarech. 
Mgr. Nohavicová zašle členům výboru získané informace 
k VRT. Připravuje leták pro občany. Znění letáku bude 
odsouhlaseno členy výboru. Další postup bude taktéž 
konzultován se členy výboru. 

Mgr. 
Nohavicová 

1/14/2021 Zveřejňování zpráv 
Mgr. Nohavicová a Mgr. Kamelandrová informovaly o záměru 
vydávat zpravodaj o dění ve Vinarech a zřídit webové stránky.  
Na dalším jednání bude předložen koncept vč. cenové 
kalkulace a podrobnější informace k záměrům. Další postup 
bude odsouhlasen členy výboru. 
 

Mgr. 
Nohavicová, 
Mgr. 
Kamelandrová 

 

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.  
Požadujeme odstranění stávající autobusové čekárny, 
posunutí dál od křižovatky a umístění prosklené kvůli 
výhledu do křižovatky.  
 

MAJ-DOPR 

8/8/2020 Žádost o poskytnutí informace k VRT 
Žádáme o informaci, jak se k záměru výstavby VRT staví 
Statutární město Přerov (tj. záměr ne/podporuje), jak 
spolupracuje se SŽ na plánování trasy v rámci zpracovávané 
Studie proveditelnosti na úsek trati Brno-Přerov (tj. zda je 
brána v potaz ochrana obyvatelstva a přírody, jak 
konkrétně), kdy je v plánu veřejné představení studie 
proveditelnost i tak, aby se mohly dotčené obce a místní 

ROZ 



části k záměru vyjádřit. Zároveň žádáme, aby občané, min. 
zástupci MV Vinary, byli přizváni k jednáním ohledně VRT, a 
aby s nimi záměr byl komunikován. Prosíme o sdělení 
kontaktu na odpovědného pracovníka MMPR, se kterým je 
možné záměr komunikovat.  

3/14/2021 Oprava chodníku v ul. Růžová 
MV žádá o zpracování výběrového řízení na zhotovitele 
stavby. 

MAJ 

 

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 25.5.2021, 29.6.2021 v 18.00 hod. v zasedací místnosti KD. 
 
Zapsal: Vladimír Machura   Datum:  2.5.2021 

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


