
ıvı Zápis z 16. a 17. jednání místního výboru místnı casti Vinary 

ze dne 29. 6. 2021 a 17. 8. 2021 

Místojednání: Vinary 
Přítomní 29.6.2021: p. Vladimír Machura - předseda 

Mgr. Petra Kamelandrová 
Mgr. Veronika Nohavicová 
Šárka Vodáková 

Omluven: Mgr. Zdeněk Navrátil 
Hosté: 
Přítomni 17.8.2021 p. Vladimír Machura - předseda 

Mgr. Petra Kamelandrová 
Mgr. Veronika Nohavicová 
Šárka Vodáková 

Omluven: Mgr. Zdeněk Navrátil 
Hosté: lng. D. Č. 

Program jednání: 
1. Úvod 
ľ\) Kontrola předchozích zápisů 
UJ Různé
P Úkoly pro členy MV 
U'I Žádosti a podněty Směrované na MMPr 
O3 Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 
\l Závěr 

Stručný zápis Z jednání 

Bod 1 Úvod 
přivítání všech přítomných, program schůze 

Bod 2 Kontrola předchozích zápisů 

Přehled aktuálních akcí 
Pořadí/čís 
jednání 
MV/ rok 

lo 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. 
P. Machura jednal S předsedou výboru pro místní části lng. Střelcem 
Ohledně financování dokončení opravy poldru Z prostředků města, 
jelikož se jedná O ochranu života a majetku občanů Vinar před 

MAJ v řešení 
Z: p. Kašpárek



přívalovými dešti. Projednává se možnost uhrazení zprostředků 
města. 

8.2/5/2019 Oprava vlhké zdi v knihovně 
Akce byla navržena k financování Z prostředků města na rok 2022. 

MAJ V řešení 

4/ 6/ 2019 Přemístění značky ,,zóna 30" 
Patky k osazení značek jsou již Zabetonovány. Začátkem září budou 
instalovány značky. 

MAJ - DOPR 
Z: A. Studentová 

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

MAJ - DOPR 
Z: D. Holas 

5/6/2019 Umístění retardérů na silnici Vinary/Popovice před a za vjezd na ul. 
Výsluní 
Dle vyjádření dopravního inspektorátu musí být projekt doplněn o 
nově přemístěné značky ,,zóna 30" a Začátek a konec obce. Musí být 
předloženo znovu k vyjádření DI. 

MAJ - DOPR 
Z: D. 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. 
Vzhledem k tomu, že místní výbor Popovice nesouhlasí s přemístěním 
čekárny, bylo dohodnuto částečné prosklení Z důvodu výhledu do 
křižovatky. Požádali jsme Sklenářství Salaj o cenovou nabídku. 

MAJ - DOPR 

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

MAJ 
Z: D. Holas 

Z/14/2021 Kácení stromů 
Vykotlaná hrušeň, která se může zlomit. Jedná se O Strom naproti 
přelomu Staré a nové výstavby rodinných domů + borovice vul. 
Vinařská 
Bude se kácet v době vegetačního klidu. 

MAJ 
Z: Symerská 

8/8/2020 Žádost o poskytnutí informace k 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 vtunelu, i mapu, kde vedou koleje povrchem. 
Jakmile v budoucnu nastane čas řešení trati, žádáme O veřejné 
projednání záměru se všemi obyvateli Vinar. 
Odpověd' lng. Galy, vedoucího odboru ROZ: VRT je vymezena 
v Územním plánu města Přerova, (ÚPm) jako územní rezerva. Územní 
rezervaje plocha nebo koridor, vymezený s cílem prověřit možnosti 
budoucího využití. Jejich dosavadní využití nesmí být měněno 
způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované 
budoucí využití (§ 36 SZ). Je vymezena plochou = koridorem, v celk. šíři 
200 m. 
V ÚPm, (výkres l.2.3 Hlavnívýkres dopravaje upřesňujícím vůči výkresu 
l.2.1. Hlavní výkres urban. koncepce sever) se nejedná O variantu, ale 
ve speciálním výkrese je znázorněn i tunel - řešení bylo vdobě 
zhotovení a vydání územního plánu převzato Z podkladů Ministerstva 
dopravy. Dokumentace Územního plánu města Přerova - úplné znění - 

Město Přerov jpreroveuj 
V Politice územního rozvoje, (PÚR -jedná se O státní územní plán) je 
uvedeno: 
Prověřit územní podmínky pro umístění rozvojového záměru a podle 

vv výsledků proverenı' Zajistit ochranu územı' pro tento rozvojový Záměr 
vymezením územních rezerv, případně vymezen/'m koridorů pro úseky 

KP+ROZ 
Z: lng. Navrátil 
lng. Gala



(Dresden-) hranice SRN/ČR-Lovosice/Litoměřice-Praha, P/Zeň-Praha, 
Praha-Brno, Brno-(Přerov)-Ostrava-hranice ČR/Polsko, Brno- 
Vranovice-Břeclav-hranice ČR. 
VZásadách územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK- to je 
krajský územní plán) je uvedeno: 
Pro územní rezervy průplavního spojení D-O-L a vysokorychlostnı 
dopravy VRT včetně kolejových Spojek se vymezujı' koridory o celkové 
šířce 200 m. Koridory pro územní 
rezervy jsou graficky Znázorněné ve výkresu B.6. Územní rezervy (dle 
odst. 46) vymezují plochy s předpokládanou realizací v dlouhodobém 
horizontu, jako územı' speciálních zájmů, jejichž využití nesmí být 
měněno způsobem, který by znemožnil, nebo podstatně ztíži/ 

požadované budoucí využitı'. Možnosti využití území územnı' rezervy 
posoudí v jednotlivých případech příslušný dotčený orgán s dalšími 
dotčenými subjekty. 
Závěrem: Prioritně je tam vymezena územní rezerva, ve zpřesňujícím 
dopravním výkrese je vyznačena část V tunelu. Pokud by se tato územní 
rezerva ,,překlopovala" do návrhu VZÚR a ÚPm-toto se vždy děje 
změnou územních plánů a tento proces podléhá také veřejnému 
projednání. Tedy se mohou účastnit i občané Vinar. Zatím dle 
dostupných informací, které jsem psal i minule, se mezi Brnem a 
Přerovem nic stavebně neřeší, (myslím tím VRT), priorita je dávána na 
zdvoukolejnění a zvýšení rychlosti na 200 km/h. VRT Haná je plánována 
na rok 2040-45, možná i později. 
Usnesenívýboru pro místní části VMČ/13/11/2021: 
Výbor pro místní části požaduje, 

1. aby statutární město Přerov hájilo realizaci trasy 
vysokorychlostní železniční trati, Vedené ve Vinarech tunelem, 

2. aby zástupci místních výborů dotčených místních částí byli 

zváni k jednáním souvisejícím s přípravou VRT. 
Po ukončení diskuse ktomuto bodu nechal předseda o tomto návrhu 
hlasovat. Přítomno bylo 11 členů s právem hlasovat. 
Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdrželo se O - návrh byl přijat 

jsem 2.6. posílal lng. Fuksové ze Správy železnic. 
I dnes 25.6. jsem byl lng. Fuksovou ubezpečen, že pokud by se V úseku 
VRT Haná mělo něco dít, nějaká příprava, tak bude opět svoláno 
projednání, zda by bylo V Přerově či přímo ve Vinarech, bylo by to na 
podkladě dohody. 

Odpověd' SŽ k dotazu na VRT: 

Vážená paní Nohavicová, 
děkujeme za Vámi zaslané dotazy týkající se přípravy 
vysokorychlostní železnice. 
Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati (Brno) - Přerov - 
Ostrava byla projektanty již dokončena. Nyní čekáme na 
vyhotovení oponentních posudků a následně bude Studie 
proveditelnosti předána Centrální komisi Ministerstva dopravy 
k projednání a schválení. Centrální komise Ministerstva 
dopravy mj. rozhoduje o dalším postupu V přípravě staveb. Až 
po schválení studie proveditelnosti centrální komisí budeme 
moci tento dokument Zveřejnit na našich internetových 
stránkách www.spravazeleznic.cz/vrt. To očekáváme 
V následujících měsících.

ı



Studie slouží jako podklad pro další procesy a dokumentace 
Související S přípravou vysokorychlostních tratí. V rámci 
procesů se jedná o aktualizaci územně plánovacích 
dokumentací v gesci samospráv. Až koridory pro tratě 
Zanesené V územně plánovací dokumentaci, tj. v zásadách 
územního rozvoje kraje (ZÚR) a v územních plánech obcí jsou 
pro vedení tratě závazné. Co se týče dokumentací je studie 
podkladem pro zpracování dokumentace EIA a dokumentace 
pro územní rozhodnutí (DÚR). Při zpracovávání DÚR je však 
kromě studie zohledňováno mnoho dalších podkladů a vstupů, 
které mohou výsledné stavebně technické řešení značně odlišit 
od studie, ale stále v rámci závazných územně plánovacích 
dokumentací. Vedení trasy se tak může odchýlit od studie až O 
několik desítek metrů, stejně tak délka a poloha tunelů nebo 
mostů či jejich množství. Konkretizována jsou protihluková a 
další opatření, je určena míra záboru dotčených pozemků 
apod. Jedním ze vstupů do DÚR jsou i návrhy samospráv. 
Zpracovaná DÚRje předložena příslušnému stavebnímu úřadu 
S žádostí o zahájení územního řízení, jehož účelem je získání 
pravomocného územního rozhodnutí. Subjekty dotčené 
stavebním záměrem jsou účastníky zmíněných procesů, tj. 

aktualizace zásad územního rozvoje vč. procesu posuzování 
vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA), změny územních 
plánů obcí, procesu posuzování vlivů záměrů na životní 
prostředí (EIA), územního řízení i stavebního řízení. Jako 
účastníci jsou ze zákona oprávněni se v průběhu procesů 
k podobě záměru vyjadřovat. 
Konkrétně k Vámi dotazovanému území sdělujeme, že místní 
šetření proběhla v podrobnosti nezbytné pro zpracování studie 
proveditelnosti. Aktuálně je v rámci investiční přípravy 
plánován úsek Prosenice - Hranice n. Moravě, tento úsek je 
také předmětem aktualizace ZÚR Olomouckého kraje. O 
aktualizaci ZÚR pro úsek VRT Brno - Prosenice (VRT Haná) 
bude případně požádáno až v návaznosti na výše zmíněné 
schválení studie proveditelnosti a závěry Centrální komise MD. 
VRT Haná ale v tuto chvíli není zahrnuta ani v Plánu investiční 
výstavby železniční dopravní infrastruktury. Ten nabízíme 
k nahlédnutí zde: https:Ĺ/wWW.spravazeleznic.cz/stavbt 
zakazky/modernizaceflolan-investicni-vystavby-zeleznicni- 
dopravní-infrastru ktu ry. 

Správa železnic projekt vysokorychlostních tratí postupně 
projednává ve všech obcích, které mohou být stavbou 
v budoucnu dotčeny. V Přerově jsme o prıpravách informovali 
v loňském roce. K jednání se ale opakovaně vracíme. 
Veškeré informace máme kdispozici na již zmíněných 
internetových stránkách www.spravazeleznic.cz/vrt. Pro další 
případné dotazy jsme Vám k dispozici na 
vrt@spravazeleznic.cz. 
Děkujeme za Váš zájem. 
S pozdravem 
Tým přípravy vysokorychlostních tratí 
Správa železnic, státní organizace 
Generální ředitelství 
odbor přípravy vysokorychlostních tratí 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
E vrt@SQravazeleznic.cz 
wwW.spravaze|eznic.czzvrt



3/ 14/ 2021 ov Oprava chodníku v ul. Ruzová 
Smlouva o dílo se zhotovìtelem stavby byla podepsaná. Čeká se na 
stanovení přechodného dopravního značení a cca v půlce září bude 
stavba zahájena. 

hAAJ- DC)PR 

Z/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 
Odpověd'odboru MAJ: 

- 47/27 - opakovaně jednáno, nesouhlasí S prodejem 
- 47/28, 47/29 - souhlasí s prodejem, pozemky jsou zatíženy 

zástavou, nebylo možné řešit V době rozestavěnosti domu, 
bude opětovně jednáno 

- 47/32, 47/31 - neidentifikovaný vlastník 

MAJ 

3/8/Z020 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. 
Informace městské architektky: 
Na místě proběhla schůzka za účasti pana Machury a zástupců dalších 
místních obyvatel. Lokalitu jsme procházeli a byly dány podněty 
vmožné úpravě prostoru. Zejména byl kladen důraz na vytvoření 
zázemí pro malé děti- hřiště. Vzhledem ktomu, že k území nejsou 
dostupné žádné podkladyjako zaměření lokality a provedených dílčích 
stavebních úprav apod., bylo dohodnuto, že v prvním kroku připravíme 
nějaké základní podklady pro další práci - situaci stavu. Tato je 
připravena. 
Máme také připravenu dílčí koncepční úvahu O možném rozvoji 
prostoru, tato však již nebyla s ohledem na covidová omezení nebyla 
prezentována ani dopracována a bude nutnéji oživit. 

ROZ 

Bod 3 Různé 

Bod 4 Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/ rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
termín plnění 

9/ 8/ 2020 ıv Výstava v pasazi „Letecká bitva nad Přerovem" 
Muzeum navrhuje uzavření nájemní smlouvy na zapůjčení výstavy. 
Je nutné vyžádat návrh nájemní smlouvy a předložit 
majetkoprávnímu oddělení k vyjádření. 

Mgr. Navrátil 

8/8/2020 Žádost O poskytnutí informace k VRT 
Pro občany bude připraven leták S informacemi k VRT po jednání se 
zástupci SŽ 

Mgr. Nohavicová, 
Mgr. 
Kamelandrová 

1/17/2021 Parkování aut na chodnících 
Mgr. Nohavicová informovala o stížnostech obyvatel, že hlavně 
V ulici U zahradnictví a i v jiných ulicích parkují auta na chodnících, 
čímž znemožňují průchod chodcům. MV pověřil p. Vodákovou 
řešením této záležitosti. 

p. Vodáková



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

jednání 
MV/ rok 

Pořadí/cıslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost 
Termín plnění 

3/8/Z020 Opravy V areálu Skalka (V návaznosti na bod 4/5/Z019) 
Žádáme o inventarizaci Zeleně, posouzení stavu stromů, vykácení 
nebezpečných stromů, odstranění náletových dřevin. 

MAJ 

1/16/2021 Pořízení nádob na psí exkrementy 
Jakým způsobem se řeší přístup k majitelům psů, kteří po nich neuklízí 
výkaly? Je možné pořídit nádoby? 

MAJ 

Z/15/2021 vv ıv Proverenı cerné skládky 
Na základě upozornění občana žádáme O prověření černé skládky u 
mostku za Vinarským potokem Směrem k zahradám pod Popovickým 
kopcem 

STAV 

1/17/2021 Úprava míst pro pytlový sběr 
Žádáme o jejich úpravu (např. zpevnění, oplocení) 

MAJ 

Z/17/2021 Úprava komunikace v ul. Doubí 
Kdomům na pozemcích parc. č. St. 413, St.469 žádáme o opravu 
komunikace 

MAJ 

3/17/2021 Požadavky na investiční akce 2022 
- Realizace chodníku na ulici Vinařská dle zpracované PD 
- Zpracování PD na výstavbu chodníku V ulici Doubívč. 

plakátovací plochy 
- inventarizace Zeleně, vyčištění Skalky od náletových dřevin, 

polohopisné a výškopisné zaměření areálu 
- Zpracování návrhu a projektu na úpravu hřiště za bytovkami 

v ul. Za humny, projednání S občany 
- Realizace úpravy prostranství před KD (lavičky, vývěsky, 

úprava studny) 

MAJ 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

vı Pořadí/cıslo Zadání úkolu, (požadavku Zodpovědnost, 
jednání termín plnění 
MV/ rok 
1/16-17/Z021 

Bod 7 Závěr 

Příští výbor MČ se uskuteční dne 7. 10. 2021 V 18.00 hod. V zasedací místnosti KD. 

Zapsal: Vladimír Machura Datum: 20. 9. 2021



Overilz předseda Místního výboru p. Vladimír Machura, v.r 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora


