
Zápis Z 20. ıvı a 21. jednání místního výboru místnı casti Vınary 

ze dne 23.2.2022 a 20.4.2022 

Místojednáníz Vinary 
Přítomní 23.2.2022: p. Vladimír Machura - předseda 

Mgr. Petra Kamelandrová 
Mgr. Veronika Nohavicová 

Omluven: Šárka Vodáková 
Mgr. Zdeněk Navrátil 

Přítomní 20.4.2022 p. Vladimír Machura - předseda 
Mgr. Petra Kamelandrová 
Mgr. Veronika Nohavicová 
Šárka Vodáková 

Omluven: Mgr. Zdeněk Navrátil 
Hosté: 
Program jednání: 

I-\ Úvod 
|\) Kontrola předchozích zápisů 
UL) 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 

vı Bod 1 Úvod - přivítání všech prıtomných, program schůze 

Bod 2 Kontrola předchozích zápisů 

Přehled aktuálních akcí 

jednání 
MV/rok 

Pořadí/číslo Plánované nebo pozastavené akce Zodpovědnost 

žádá O Z 

5/ 1/2019 Chodník a cyklostezka Popovice-Vinary - Předmostí 
MV trvá na svém požadavku, aby byl zřízen chodnık MAJ-DOPR 

ařazení do registru investic. 

vv 
S cyklostezkou vedený od Vinar do Předmostí přes Kocíre MV Z Salaba 

2022. 

8.2/5/2019 Oprava vlhké zdi v knihovně MAJ v resenı 
Akce byla navržena kfinancování zprostředků města na rok



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

MAJ - DOPR 
Z: Holas 

1/16/2021 Pořízení nádob na psí exkrementy 
Jakým způsobem se řeší přístup k majitelům psů, kteří po nich 
neuklízívýkaly? Je možné pořídit nádoby? 
Odpověd' MAJ: Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
řeší konkrétně vyhláška Č. 1/2006. 
V ČI. 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 
nepořìzuje. Exkrementy se posuzují jako komunální odpad, je 
tedy možné instalovat na požadovaná místa klasické plastové 
Odpadkové koše. 

MAJ 

Z/16/2021 Prověření černé skládky 
Na základě upozornění občana žádáme O prověření černé 
skládky u mostku za Vinarským potokem Směrem kzahradám 
pod Popovickým kopcem 
Odpověd' STAV: Dne 2. 11. 2021 realizováno místní šetření 
Jedná se o návoz hlíny, který dnes vypadá jako nerovnost. 
Vzhledem ktomu, 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 Výstava v pasáži „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) 
Studie veřejného prostranství na Skalce byla dokončena. Je 
zveřejněná Zde: Studie veřejného prostranství místní části 
Vinary - Skalka - Město Přerov (prerov.eul. Odhad nákladů na 
realizaci činí 13,5 mil. Kč, na zpracování projektové 
dokumentace 450 tis. Kč. Má se hradit Z finančních prostředků 
místní části. V současné době místní část nemá volné finanční 
prostředky na projektovou přípravu. 

ROZ 
MAJ 

1/17/Z021 Úprava míst pro pytlový sběr 
Žádáme ojejich úpravu (např. zpevnění, oplocení) 
Odpověď: V bezprostřední blízkosti místa pro pytlový sběr 
odpadů Mezilesí II vede podzemní vedení elektrické energie. 
V ochranném pásmu není možné stavět oplocená stanoviště 

MAJ - 

Kousalová



kontejnerů. Prosíme o návrh MVjakožto místně Znalejších 
k posouzení O návrh vhodnějšího místa, které je nutně, aby bylo 
dostupné pro svozovou techniku. 

5/3/2019 Údržba poldru 
Žádáme o dokončení poldru a uhrazení Z prostředků města. 
Odpověď: Dokončení poldru se týká realizace žlabů Z prostoru 
účelové komunikace. Celková délka žlabů 12,5 metru do 
betonového lože, včetně 4 ks betonových žeber k zamezení 
jejich sesuvu. Náklady na tuto stavbu, byly v roce 2021 - 74.000,- 
Kč vč. DPH. Jelikož tyto finanční prostředky nebyli v rozpočtu 
OSaKS, tak bylojednáno S vedením města O případném RO, které 
nebylo odsouhlaseno. V rozpočtu našeho oddělení pro rok 2022 
nemáme na tuto akci finanční prostředky vyčleněny (CN musí být 
aktualizována na ceny 2022). 

MAJ - 

Kašpárek 

8.3/5/2019 Zřídit chodník a bezpečný přechod Popovice - Vinary včetně 
bezpečného výjezdu. 
Žádáme o opětovné oslovení Sklenářství Salaj ohledně cenové 
nabídky na zasklení části autobusové zastávky a realizaci. 
Odpověď: Sklenářství Salaj aktualizovalo nabídku na zasklení 
části autobusové zastávky a cena činní11.500,-Kč vč. DPH 
(oprava bude hrazena TSMPr) 

MAJ - DOPR 

1/19/Z022 Kácení stromů 
Žádáme O: 
- ořez bříz u hřiště za vojenskou bytovkou, které přesahují do 
soukromých zahrad 
- ořez suchých větví lípy Ve Dvoře 
Odpověď: Ořez suchých větví lípy Ve Dvoře byl proveden a ořez 
břízy u hřiště za vojenskou ubytovnou se bude řešit do konce 
dubna 2022 

MAJ - 

Symerská 

2/17/20121 Úprava komunikace v ul. Doubí 
K domům na pozemcích parc. č. st. 413, st.469 žádáme O opravu 
komunikace 
Odpověď: Místní komunikace v ul. Doubívedená na pozemku č. 
182, je vedena pouze k domu na p. č. st. 413. Pokud MV žádá o 
opravu stávající komunikace a její prodloužení ke st. p.č.469, 
musí být zpracována projektová dokumentace, která bude 
hrazena vč. realizace stavební akce z rozpočtu MČ Vinary. 

MAJ - DOPR 

Z/19/Z022 Umístění značky 
Žádáme o umístění dopravní značky Zákaz zastavení - točna na 
konci ulice V Poli 
Odpověď: Bude podána žádost O stanovení místní úpravy 
provozu k doplnění VDZ V12c - zákaz zastavení 

MAJ - DOPR 

3/ 19/ Z022 Změna katastru 
V minulosti se projednávala změna hranic katastru Vinar kvůli 
nově vybudované ulici Na Výsluní. Vjakém stavu se nyní 
požadavek nachází? 
Odpověď: Dle informace zoddělení majetkoprávního, se ulice 
nachází v katastrálním území Vinar. 

MAJ



4/19/2022 Osvětlení nově vybudovaného parkoviště v ul. Za Vrbím 
Žádáme o prověření možnosti osvětlení u nového parkoviště 
V ul. Za Vrbím. 
Odpověď: Na zpracování projektové dokumentace VO nově 
vybudovaného parkoviště vul. Za Vrbímjsme obdrželi CN 
projektanta ve výši 14.520,- Kč vč. DPH. Náklady na vlastní 
realizaci budou známy po vyhotovení této PD. V současné době 
v rozpočtu našeho oddělení nemáme finanční prostředky 
vyčleněny na PD ani na realizaci. 

MAJ - 

Kašpárek 

5/ 19/2022 Osvětlení k ul. Na Výsluní 
Žádáme o prověření možnosti osvětlení přístupové cesty Z ul. U 
Zahradnictví k ul. Na Výsluní 
Odpověď: Záležitost možného rozšíření je konzultována 
S projektantem VO. Problematické je dotčení pozemků nového 
VO (sloupy + zemní vedení) ve vlastnictví fyzických osob a dále 
respektování ochranných pásem stávající sítí. Celá problematika 
je řešena individuálně s MV mimo tento Zápis. 

MAJ - 

Kašpárek 

6/ 19/2022 vı Elektrické prımotopy v KD 
Prověřit funkčnost elektrických přímotopů vjednací místnosti 
KD, případně vyměnit. 
Odpověď: Předáno k prověření na oddělení Bytové správy. 

MAJ 

7/ 19/2022 Omezení vlastnického práva 
Žádáme O sdělení, zda na pozemku p. č. 55/3 V k. ú. Vinary u 
Přerova je jakékoliv omezení vlastnického práva. 
Pozemek p. č. 55/3 (ostatní plocha - sportoviště a rekreační 
plocha) o výměře 11 228 m2 V k. ú. Vinary u Přerova. 
Pozemek p. Č. 55/3 v k. ú. Vinary u Přerova je pouze předmětem 
následujícího nájemního vztahu: 
Dne 20.7.2018 uzavřely statutární město Přerov jako 
pronajímatel a půjčitel na straně jedné a SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů Vinary, IČ 65920732, se sídlem Vinařská 
18/5, Přerov XI-Vinary, 751 24 Přerov, jako nájemce a vypůjčitel 
na straně druhé nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce č. 

MMPr/SML/1100/2018, na jejímž základě mj. statutární město 
Přerov jako pronajímatel přenechalo SH ČMS - Sboru 
dobrovolných hasičů Vinary jako nájemci do nájmu na dobu 
určitou do 31.7.2022 část pozemku p. č. 55/3 v k. ú. Vinary u 
Přerova O výměře 9 600 m2 v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy, 
vyjma plochy dětského hřiště a plochy s plánovanou 
workoutovou sestavou, které jsou vyznačeny v situačním 
snímku, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a to za účelem 
zabezpečení sportovní, kulturní a zájmové činnosti zejména 
obyvatel Vinar. 
Pro úplnost Vám přílohou posílám naskenovanou nájemní 
smlouvu a smlouvu O výpůjčce č. MMPr/SML/1100/2018 ze dne 
20.7.2018, včetně přílohy č. 1 a přílohy č.2. 

MA]



Bod 3 Různé 

Bod 4 Úkoly pro členy místního výboru 

vı Pořadí/cıslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost 
jednání 
MV/rok termín plnění

v Bod 5 Zádosti a podněty směrované na MMPr (nové) 
ıvı Pořadı/cıslo 

jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost 
Termín plnění 

1/20/Z022 Příspěvek na turnaje v šachu - Velikonoční turnaj a Vinarský 
pfinc 
Požadavek ing. Přikryla na příspěvek 2.000,- Kč na nákup cen 
do turnaje 
Hlasování per rollamz místní výbor souhlasí S poskytnutím 
příspěvku 

KP 

Z/20/Z022 Žádost Ing. M. L. 
Hlasování per rollamz Místní výbor Vinary souhlasí s úplatným 
převodem části pozemku p. Č. 433/1 v k. ú. Vinary u Př. Z 

vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví vlastníka 
rodinného domu č.p. 38 - Ing. M. L. Za účelem zajištění 
přístupu k domu a dořešení majetkoprávního vztahu k části 
zastavěné přístavkem. 

MAJ 

3/20/2022 žádost MuDr. T. a T. v. 
Hlasování per rollamz Místní výbor Vinary souhlasí S 

provedením stavby na pozemku p. č. 433/2 v k. ú. Vinary u 
Přerova a s uzavřením smlouvy O právu provést stavbu. Jedná 
se O stavby splaškové kanalizace a obnovy stávající vodovodní 
přípojkyk RD na p.č.37/1 a p. Č. 39/1 oba vk. ú. Vinary u 
Přerova (na ul. Ve Dvoře). 

MAJ 

4/ 20/ Z022 Akce v místních částech S výjimkami Z doby nočního klidu 
Hodová Zábava V polovině měsíce července (do 03:00 hod.) 

KP 

1/21/Z022 vı Prıspěvek SDH Vinary na předhodovou zábavu 
Požadavek SDH Vinary na příspěvek 15.700,- Kč za kapelu na 
předhodovou zábavu. 
MV souhlasí S poskytnutím příspěvku. 

KP 

Z/21/Z022 Příspěvek Zahrádkářskému spolku Vinary 
Žádost ZSV na příspěvek 10.000,- Kč na nedělní hodové 
odpoledne - kapela, vystoupení mažoretek 
MV souhlasí S poskytnutím příspěvku.

KP



3/21/Z022 Příspěvek paní G. na „Pálení čarodějnic" 
Žádost paní G. na Zakoupení drobného občerstvení a cen na 
„Pálení čarodějnic" ve výši 3.000,- Kč. 
Hlasování per rollam: místní výbor souhlasí sposkytnutím 
příspěvku 

KP 

4/21/2022 Žádost obyvatel Z Růžové ulici 
Místnímu výboru byla předložena žádost obyvatel Z Růžové 
ulice na Zřízení 3 příčních prahů v ulici. Bude předáno na odbor 
MAJ. Podle finančních prostředků bude Zařazeno do plánu 
investic. 

MAJ 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/21/2022 

Bod 7 Závěr 

Příští výbor MČ se uskuteční dne 25.5.2022 V 17:30 V Zasedací místnosti KD. 

Zapsalz Vladimír Machura Datum: 28.4.2022 

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

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora


