
 

Zápis z 15. jednání místního výboru místní části Vinary ze dne 25.5.2021 

Místo jednání: Vinary 

Přítomni: p. Vladimír Machura – předseda 

 Mgr. Zdeněk Navrátil 

 Šárka Vodáková 

 Mgr. Veronika Nohavicová 

  

Omluven: Mgr. Petra Kamelandrová 

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 
 

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 

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 



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. 
Odpověď MAJ: V roce 2022 předpokládáme, že bude provedena 
rekonstrukce komunikace a propustku na ul. Kočíře. Vzhledem k 
finančním možnostem zadáme PD na instalaci nového přístřešku BUS 
zastávky. Situace bude projednána s předsedou MV Vinary. 

MAJ-DOPR 

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 

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 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. 
Odpověď ing. Galy, vedoucí odboru ROZ: Vážení členové výboru místní 
části Vinary. V uvedené věci se od minulé prezentace, která proběhla 
18.6.2020 nic podstatného neudálo. Záležitost jsem konzultoval i se 
zástupkyní Správy železnic Ing. Fuksovou. Posílám vám v uvedené věci 2 
přílohy, které jsem dohledal na webových stránkách Správy železnic. 
První soubor je VRT Praha-Brno-Ostrava, kde je konstatováno:V úseku 
Brno – Přerov se v první fázi rozvoje vysokorychlostní železnice 
předpokládá využití modernizované konvenční tratě pro rychlost 200 
km/h. To je tzv. modernizace železniční trati - její zdvoukolejnění. Druhý 
soubor je VRT Haná - to je úsek Brno-Přerov, kde je v závěru napsáno, že 
Správa železnic nerealizuje žádné kroky ve stavební přípravě tohoto 
úseku. Předpoklad zahájení stavby po roce 2040. Pokud by se příprava 
úseku VRT Brno-Přerov rozběhla, určitě zástupce Správy železnic vyvolá 
velké jednání podobné tomu jednání z 18.6.2020. Město Přerov má v 
územním plánu vymezenu pouze územní rezervu pro vedení VRT 
severně od Vinar, s tím, že se počítá s částečně tunelovým vedením trasy. 
Ve věci VRT se můžete obracet na mě: pavel.gala@prerov.eu , mob. 602 
561 589 , Odbor koncepce a strategického rozvoje. Posílám kontakt i na 
Ing. Fuksovou ze Správa železnic, na kterou je také se možno obracet: 
Ing. Věra Fuksová e- mail : fuksovav@szdc.cz, mob. 603 587 055. 

Závěr: V této chvíli bude považováno za úspěch, zda se v roce 2024 
(25) v úseku Brno-Přerov zahájí modernizace stávající trati 
(zdvoukolejnění a zvýšení rychlosti na 200 km/h). Pokud ve věci VRT 
Brno-Přerov bude vyvoláno jednání, určitě budou zástupci místního 
výboru pozváni. Předpoklad zahájení stavby VRT je po roce 2040. 

KP+ROZ 
Z: Ing. Navrátil 
Ing. Gala 

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

MAJ-DOPR 



Odpověď MAJ: Podklady pro výběrové řízení jsou připraveny a byly 
zaslány na Radu města. Po schválení RM, která se koná 8.6.2021, bude 
zakázka vypsána. Předseda MV Vinary bude informován. 

 
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. Bude průběžně 
informovat o dění kolem VRT. S ohledem na plán výstavby VRT, kdy 
není připravena Studie proveditelnosti na úsek Brno-Přerov, není 
aktuálně možné veřejné projednání VRT ve Vinarech.  

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.  
Dle informací ing. Novotné z Kanceláře primátora místní výbor nemůže 
mít samostatné webové stránky a nemůže vydávat zpravodaj. 
 

Mgr. 
Nohavicová, 
Mgr. 
Kamelandrová 

 

Bod 5 Žádosti a podněty směrované na MMPr (nové) 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
  

Zodpovědnost
Termín plnění 
 

8/8/2020 Problematika VRT 
Prosíme o sdělení, která varianta územního plánu města je platná – na 
internetu lze dohledat variantu mapy s územní rezervou pro VRT, kde 
VRT vede částečně v tunelu, i mapu, kde vedou koleje povrchem.  
Jakmile v budoucnu nastane čas řešení trati, žádáme o veřejné 
projednání záměru se všemi obyvateli Vinar.  

ROZ 

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. 
Doposud nebyla předložena. 

ROZ - urgence 

1/15/2021 Schválení finančních prostředků na kulturní akce 
SDH Vinary – předhodová zábava 12.000,- Kč na kapelu 
Ostatní akce do 3.500,- Kč 

Kancelář 
primátora 

2/15/2021 Informace k výkupu pozemků ulice U zahradnictví 
Žádáme o sdělení, zda došlo k dohodě s vlastníky těchto pozemků: 
47/27, 47/28, 47/29, 47/32 a 47/31 vše v k.ú. Vinary u Přerova 

MAJ – 
oddělení 
majetkoprávní 



3/15/2021 Oprava propadlého kanálu a nájezdových obrubníků v ul. Vinařská 
Jedná se o kanál v zatáčce naproti Kulturního domu 

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  29.6.2021 v 18.00 hod. v zasedací místnosti KD. 
 
Zapsal: Vladimír Machura   Datum:  2.6.2021 

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


