
ıvı Zápis Z 22. jednání místního výboru místnı casti Vinary ze dne 25.5.2022 

Místojednání: Vinary 
Přítomni p. Vladimír Machura - předseda 

Mgr. Petra Kamelandrová 
Mgr. Zdeněk Navrátil 

Omluven: Šárka Vodáková 
Mgr. Veronika Nohavicová 

Hosté: Zástupci SDH - lng. L. S., lng. P. V., Z. Ch., pan Z. 
Programjednání: 

l-\ Úvod 
|\) Kontrola předchozích zápisů 
UJ Různé 

.4> 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 
vı Pořadí/cıslo Plánované nebo pozastavené akce 

jednání 
MV/ rok 

Zodpovědnost, 
Termín plnění 

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 

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

l\/IAJ - DOPR 
Z: Holas 

1/ 10/2020 Zpracování PD na opravu chodníku v ul. Vinařská 
Je vydáno stavební povolení S nabytím právní moci. 
Zastupitelstvo města schválilo dokrytí akce ve výši 500 tis. Kč 
Z rozpočtu města. 

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 

4/19/Z022 Osvětlení nově vybudovaného parkoviště v ul. Za Vrbím MAJ - Kašpárek



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

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 respektováníochranných pásem Stávající sítí. Celá 
problematika je řešena individuálně S MV mimo tento zápis. 

MAJ - Kašpárek 

Bod 3 Různé 

Bod 4 Úkoly pro členy místního výboru 

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

1/22/2022

v Bod 5 Zádosti a podněty směrované na MMPr, (nové) 
vı Pořadí/cıslo 

jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/22/2022 av Směna pozemků na rohu ulic Za Vrbím a Ruzová 
pozemky p. č. 207/2 a p. č. 207/5 
Hlasování per rollam: místní výbor Vinary souhlasí se 
směnou pozemků na rohu ulic Za Vrbím a Růžová -jedná se 
o pozemky p. č. 207/2 v majetku města a pozemek p. č. 

207/5, vše v k. ú. Vinary u Přerova 

MA] 

2/22/2022 Žádost spol. long house o vydání souhlasu a uzavření 
patřičných smluv na pozemcích p.č.49/1, p.č.431, 50/12 v 
k. ú. Vinary u Přerova a p. č. 172/,173 p. č. 76 v k. ú. 
Popovice u Přerova. Jedná se o stavby místní komunikace, 
příjezdové komunikace, vodovodu, plynovodu, dešťové a 
splaškové kanalizace související se stavbou - VINARY - ZTV 
PRO RD ve Vinarech (ul. Doubí). 

MAJ



Příjezdová komunikace, která bude sloužit jako příjezd pro 
stavební mechanizaci po dobu výstavby, a která po 
dokončení stavby zůstane ponechána, je navržena 
Z důvodu stavu a hmotnostního omezení místní 
komunikace v ul. Doubí. 
Místní výbor Vinary souhlasí s uzavřením smluv na 
pozemcích p.č.49/1, p.č.431, 50/12 v k. ú. Vinary u Přerova 
a p. č. 172/,l73 p. č. 76 v k. ú. Popovice u Přerova. Jedná se 
o stavby místní komunikace, příjezdové komunikace, 
vodovodu, plynovodu, dešťové a splaškové kanalizace 
související se stavbou - VINARY - ZTV PRO RD ve Vinarech 
(ul. Doubí). 
Žádáme, aby nově vybudovaná komunikace vč. dalších 
stavbou využívaných komunikací byly po dokončení stavby 
dány do náležitého technického stavu jako před zahájením 
stavby a toto bylo doloženo fotodokumentací. 

Dále upozorňujeme, že na komunikaci v trnečkách byl 
původně obousměrné DZ zákaz vjezdu nákladních 
automobilů, nyní je pouze ze strany Vinar. Ze strany od 
Popovic leží za zastávkou a po výstavbě dálnice ji nikdo 
neosadil. Také obslužná komunikace kolem dálnice není 
osazena zákazem vjezdu nákladních automobilů. 
Nově zbudovaný propustek není osazený původním 
omezením 3,5 t. 
Tato cesta není způsobilá vozidlům nad 3,5 t jak šířkou, tak 
konstrukcí. 

3/22/2022 Žádost pana M. M. o vydání souhlasu a uzavření smlouvy O 
právu provést stavbu na pozemku p. č. 44/1 v k. ú. Vinary u 
Přerova. Jedná se o stavby přípojky vody a splaškové 
kanalizace k plánované stavbě RD na pozemku p. č. 374/1 v 
k. ú. Vinary u Přerova (ul. V poli). 
Místnívýbor souhlasí. 

MA] 

4/22/2022 Vyjádření kprodloužení nájemní Smlouvy a smlouvy o 
výpůjčce k části pozemku p. č. 55/3 Sboru dobrovolných 
hasičů Vinary 
Místní výbor souhlasí S prodloužením nájemní smlouvy a 
smlouvy O výpůjčce k pozemku p. č. 55/3 v k. ú. Vinary SDH 
Vinary 

MAJ 

5/3/2019 Údržba poldru 
Žádáme o zařazení financování této akce do r. 2023 
z prostředků města. 

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 29.6.2022 V 17:30 V Zasedací místnosti KD 

Zapsalz Vladimír Machura Datum: 27. 6. 2022 

Ověři|: předseda Místního výboru p. Vladimír Machura, v.r. 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora


