
Zápis Z 18. a 19. jednání místního výboru místnı casti 

Vinary ze dne 24. 11. 2021 a 26. 1. 2022 

Místojednání: Vinary 
Přítomní 24.11.2021 p. Vladimír Machura - předseda 

Mgr. Petra Kamelandrová 
Mgr. Veronika Nohavicová 

Omluven: Šárka Vodáková 
Mgr. Zdeněk Navrátil 

Přítomní 26.1.2022 p. Vladimír Machura - předseda 
Mgr. Petra Kamelandrová 
Mgr. Veronika Nohavicová 
Šárka Vodáková 

Omluven: Mgr. Zdeněk Navrátil 
Hosté: I. G., T. G. - nájemci hospody Na Skalce 

Program jednání: 
1. Úvod 
ľ\) Kontrola předchozích zápisů 
U) Různé 

.4> Úkoly pro členy MV 
U'I Žádosti a podněty Směrované na MMPr 
9“ Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 

.\' Závěr 

Stručný zápis Z jednání 

Bod 1 Úvod - přivitánívšech přítomných, program schůze 

Bod 2 Kontrola předchozích zápisů 

Přehled aktuálních akcí
v Pořadí/císlo 

jednání 
MV/ rok 

Plánované nebo pozastavené akce Zodpovědno 
plnění 

SÍ, 

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 Kočiře. MV 
žádá o zařazení do registru investic. 

MAJ - DOPR 
Z: Salaba 

8.2/5/2019 Oprava vlhké zdi V knihovně 
Akce byla navržena kfinancování zprostředků města na rok 
2022. 

MAJ v řešení 

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

MAJ - DOPR 
Z: Holas



1/16/2021 vı Porızení nádob na psí exkrementy 
Jakým způsobem se řeší přístup k majitelům psů, kteří po nich 
neuklízí výkaly? Je možné pořídit nádoby? 
Odpověd' MAJ: Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
řeší konkrétně vyhláška č. 1/2006. 
V čl. 3, odst. 2 stojí: Znečistí-li pes veřejné prostranství, považuje 
se za původce znečištění ve smyslu obecně závazných předpisů 
jeho chovatel. Porušení této vyhlášky bude postihováno podle 
platných právních předpisů, (čl. 3, odst. 2). 
V příloze zaslána celá vyhláška. 
Znečistí-li pes veřejné prostranství, může být jeho chovateli 
uložena pokuta do výše 1000 Kč. 
V praxi tyto přestupky řeší oddělení přestupků, Odbor ESŽ, (buď 
na základě podnětu občanů nebo městské policie). 
Co se týče nádob, nádoby na psí exkrementy město nedodává a 
nepořizuje. Exkrementy se posuzují jako komunální odpad, je 
tedy možné instalovat na požadovaná místa klasické plastové 
Odpadkové koše. 

MAJ 

Z/16/2021 vv ıv Proverenı cerné skládky 
Na základě upozorněníobčana žádáme O prověření černé skládky 
u mostku za Vinarským potokem směrem k Zahradám pod 
Popovickým kopcem. 
Odpověd' STAV: Dne 2. 11.2021 realizováno místní šetření 
Jedná se o návoz hlíny, který dnes vypadá jako nerovnost. 
Vzhledem k tomu, že zde bude probíhat rekonstrukce propustku, 
hlínu odklidí, či využije stavební firma. Tímto se dá ohlášení 
Založení černé skládky považovat jako bezpředmětné. 

STAV 

1/10/2020 Zpracování PD na opravu chodníku V ul. Vinařská 
Probíhá stavební řízení. 

MAJ 
Z: Holas 

9/ 8/ 2020 ıv Výstava v pasazi „Letecká bitva nad Přerovem 
Rada města v prosinci schválila uzavření smlouvy O výpůjčce. 
Budou učiněny další kroky pro instalaci výstavy. 

MAJ 

3/ 8/ 2020 Opravy v areálu Skalka (v návaznosti na bod 4/5/2019) 
Vsoučasné době probíhá zpracování studie rozvoje areálu 
Skalka. Termín dokončení do 31.3.2022. 
lnventarizaci zeleně, posouzení stavu stromů postupně probíhá 
ve všech místních částech postupně. Začátkem ledna bylo na 
Skalce zahájeno kácení náletových dřevin a suchých stromů. 
Veškeré vykácené dřeviny budou odvezeny. 

ROZ 
MAJ 

Bod 3 Různé 

Bod 4 Úkoly pro členy místního výboru

v Pořadí/císlo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
jednání Termín plnenı 
MV/ rok 
1/17/2021 Úprava míst pro pytlový sběr MAJ - URGENCE 

Žádáme ojejich úpravu (např. zpevnění, oplocení) 
5/3/Z019 Údržba poldru MAJ - URGENCE 

Žádáme o dokončení poldru a uhrazení z prostředků města.



8.3/5/2019 Zřídit chodník a bezpečný přechod Popovice - Vinary včetně MAJ-DOPR 
bezpečného výjezdu. 
Zádáme o opětovné oslovení Sklenářství Salaj ohledně cenové 
nabídky na Zasklení části autobusové zastávky a realizaci. 

Bod 5 Žádosti a podněty směrované na MMPr, (nové)
v Pořadí/císlo 

jednání 
MV/ rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
termín plnění 

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

MAJ - URGENCE 

5/3/2019 Údržba poldru 
Žádáme o dokončení poldru a uhrazení Z prostředků města. 

MAJ - URGENCE 

8.3/5/2019 vı ı 
Zrıdit chodnık a bezpečný přechod Popovice Vinary včetně 
bezpečného výjezdu. 
Žádáme o opětovné oslovení Sklenářství Salaj ohledně cenové 
nabídky na Zasklení části autobusové zastávky a realizaci. 

MAJ-DOPR 

1/19/2022 Kácení stromů 
Žádáme o: 
- ořez bříz u hřiště za vojenskou bytovkou, které přesahují do 
soukromých zahrad 
- ořez suchých větví lípy Ve Dvoře 

MAJ 

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

MAJ - URGENCE 

2/ 19/ 2022 Umístění značky 
Zádáme o umístění dopravní značky Zákaz zastavení - točna na 
konci ulice V Poli 

MAJ 

3/19/2022 Změna katastru 
Vminulosti se projednávala změna hranic katastru Vinar kvůli 
nově vybudované ulici Na Výsluní. Vjakém stavu se nyní 
požadavek nachází? 

MAJ 

4/ 19/ 2022 Osvětlení nově vybudovaného parkoviště v ul. Za Vrbím 
Zádáme o prověření možnosti osvětlení u nového parkoviště V ul. 
Za Vrbím. 

MAJ 

5/19/2022 Osvětlení k ul. Na Výsluní 
Žádáme O proverení možnosti osvětlení přístupové cesty Z ul. U 
Zahradnictví k ul. Na Výsluní 

MAJ 

6/19/2022 vı Elektrické prımotopy v KD 
Prověřit funkčnost elektrických přímotopů v jednací místnosti KD, 
případně vyměnit. 

MAJ 

7/ 19/ 2022 Omezení vlastnického práva 
Žádáme O sdělení, Zda na pozemku p. Č. 55/3 vk. ú. Vinary u 
Přerova je jakékoliv omezení vlastnického práva. 

MAJ 

8/ 19/ 2022 Plán sečení 
Bude zaslán v samostatné příloze. 

MAJ 

Požadavky na vyjádření VMČ -již byly odeslány



Zrušenívěcného břemene 
Majetkoprávní oddělení Odboru správy majetku a komunálních 
služeb obdrželo dne 6.10.2011 informaci od Ministerstva obrany 
ČR, Agentury hospodaření S nemovitým majetkem Praha, 
Oddělení územní správy nemovitého majetku Brno týkající se 
evidence věcných břemen k umístěným elektrickým Sirénám. 
Uvádí, že předmětná zařízení elektrických sirén spadají pod správu 
HZS pro OLK, a to v rámci proběhnuté delimitace, avšak práva k 

věcným břemenům převedena nebyla. 
Hlasování per rollam: místní výbor Vinary souhlasí se zrušením 
věcného břemene elektrické sirény na budově č.p. 18, obec Vinary 
u Přerova. 

MAJ 

Smlouva o právu provést stavbu 
Žádost lng. M. a lng. L. Ch. O vydání souhlasu a O uzavření smlouvy 
o právu provést stavbu na pozemku p. č. 200/7 v k. ú. Vinary u 
Přerova. Jedná se O stavby splaškové kanalizace a vjezdu 
k plánované stavbě RD na p. č. 200/6 v k. ú. Vinary (na ul. Za 
Vrbím). Napojení tohoto vjezdu je uvažováno na již vámi 
odsouhlasený vjezd k pozemku p. č. 200/5, kde je také plánována 
stavba RD. 
Hlasování per rollam: Výbor pro místní část Vinary souhlasí 
s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu. 

MAJ 

vv Termíny blokového cistění TSMPr 
Hlasování per rollam: Termíny 26.5.2022, 6.10.2022 
vı Prıspěvek na Košt vín 

Požadavek ZSV na příspěvek 3. 500,- Kč na Košt vín 6.11.2022 
Hlasování per rollam: Místní výbor souhlasí s výší příspěvku 

KP 

Příspěvek na Mikulášskou nadílku 
Požadavek p. Vodákové na příspěvek 3. 000,- Kč na zakoupení 
andělíčků pro děti 
Hlasování per rollam: Místní výbor souhlasí s výší příspěvku 

KP 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

vı Pořadí/cıslo 
jednání 
MV/ rok 

ııı v v Zadanı ukolu, (pozadavku Zodpoved nost, 
Termín plněnı 

Bod 7 Závěr 

Prıstívýbor MČ se uskuteční dne 23. 2. 2022 v 17:30 v zasedací místnosti KD. 

Zapsal: Vladimír Machura Datum: 1.2.2022 

vv 
Overil: předseda Místního výboru p. Vladimír Machura, v. r. 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora




