
Zápis Z 1. jednání místního výboru místní části Vinary 
ze dne 17.03.2023 

Místojednání: 
l 

Vinary 
Přítomni: 

l 

Mgr. Petra Kamelandrová - předsedkyně 
Mgr. et. Mgr. Veronika Nohavicová 
Pan Martin Mrtvý 

Omluven: Mgr. Zdeněk Navrátil 
Paní Šárka Vodáková 

Hosté: 

Program jednání: 
I* 

C. vod 
!\' Kontrola předchozích zápisů 
Ě“ Různé 

Úkoly pro členy MV .4> 

S7' Žádosti a podněty Směrované na MMPr 
9" Závěr 

Stručný zápis z jednání 

Bod 1 
Úvod - přivítání všech přítomných a schválení programu schůze 
Poděkování všem Zvoleným členům za zájem pracovat pro MČ. Program schůze byl schválen. 

Bod Z 
Kontrola předchozích zápisů a úkolů 
Rekapitulace posledních zápisů a situace Z minulého období MV k datu 17.03.2023 

0 7/7/2019 Umístění zrcadla na křižovatku Vinary - Lýsky - Popovice 
Bude se realizovat společně s rekonstrukcí komunikace Kočíře-Lýsky. MAJ - DOPR 
(Z: Holas) 

Bod 3 Různé 
0 Projednána byla pravidla pro pořádání kulturních akcí s příspěvkem MV Vinary. 

Akce, na které bude MV přispívat, budou touto informací řádně označeny, 
požadována je vhodná veřejná propagace (Vývěska, letáčky, FB a další). MV 
následně obdrží reflexi (krátké zhodnocení akce) - počet účastníků, připomínky atd. 

0 MV se shodl na termínu pravidelného Setkávání: pátek v 17 hodin vždy 3. týden 
v měsíci, případnějinak dle aktuálních možností členů MV.



Bod 4 Úkoly pro členy místního výboru 

ı v Pořadı/císlo 
jednání 
MV/ rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/ 1/2023 Oslovení všech místních spolků s žádostí o schůzku Z: všichni členové 
MV ohledně projednání plánovaných akcí a dalších 

požadavků. T: do kvetna 

Bod 5 Žádosti a podněty směrované na MMPr 
ı v Pořadı/císlo 

jednání MV/rok 
Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 

termín plnění 

5/ 1a/2019 Chodník Popovice - Vinary S osvětlením 
MV trvá na svém požadavku, aby byl zřízen osvětlený 
chodník (Popovice-Vinary) vč. odpadkových košů na 
psí exkrementy a komunální odpad. MV žádá O 
Zařazení do registru investic. Studie na osvětlený 
chodník (Popovice-Vinary) byla vypracována již 

v roce 2005!!! Bezpečnost chodců, zejména malých 
dětí, je S nárůstem dopravy vysoce ohrožena. 
Žádáme o osobní schůzku k této záležitosti. 

ROZ 

5/ 1b/ 2019 Cyklostezka Vinary - Předmostí přes Kočíře 
MV žádá O vybudování cyklostezky vedené Z Vinar do 
Předmostí přes Kočíře. Vinary nemají napojení na 
Přerov ani chodníkem, ani cyklostezkou. 

ROZ 

4/ 19/2022 Osvětlení nově vybudovaného parkoviště v ul. Za 
Vrbím 
Místní výbor vyčlenil ze svého rozpočtu na r. 2023 
celkem 300 tis. Kč 
= celková částka na osvětlení parkoviště vul. Za 
Vrbím a ulice U Zahradnictví směrem k ul. Na Výsluní 
(viz níže) na zpracování PD a realizaci VO. MV žádá O 
realizaci akce. 

MAJ 

5/ 19/2022 Osvětlení ulice U Zahradnictví směrem k ul. Na 
Výsluní 
Místní výbor vyčlenil ze svého rozpočtu na r. 2023 
celkem 300 tis. Kč 
= celková částka na osvětlení parkoviště v ul. Za Vrbím 
a ulice U Zahradnictví směrem kul. Na Výsluní na 
zpracování PD a realizaci VO. Majitelé dotčených 
pozemků souhlasí S umístěním VO na pozemcích v 
jejich vlastnictví. MV žádá o realizaci akce. 

MAJ



5/ 3/ 2019 Údržba - úprava poldru 
Zádáme o zařazení financování této akce V r. 2023 Z 

prostředků města. 

Odpověd' MAJ Z minulého roku: V rozpočtu oddělení 
OSaKS není finanční krytí, proto bylo V roce 2022 již 
zadáno o přidělení finančních prostředků, čemuž 
nebylo vyhověno. Požadavek MV přeneseme do 
požadavků při tvorbě rozpočtu na rok 2023. 

MV žádá o vyjádření, zda tato akce bude 
realizována v roce 2023. 

MA 

1/ 1/2023 Schválení finančních prostředků na kulturní akce 
do konce r. Z023 
Zahrádkářský spolek Vinary - Dětský karneval 
10.000 Kč 
Zahrádkářský spolek Vinary - Ochutnávka 
moravských vín 6.000 Kč 
Restaurace Skalka - Čarodějnice (bude upřesněno 
po schůzce) 
Restaurace Skalka - Halloween (bude upřesněno 
po schůzce) 
Dětský den - bude upřesněno 
Mgr. Navrátil- Sousedský punč do 3.000 Kč 
Šárka Vodáková - Mikulášská nadílka do 5.000 Kč 
Zahrádkářský spolek Vinary - Předvánoční setkání 
3.000 Kč 
Myslivecký spolek Vinary - Myslivecký den 3.000 Kč 

KP 

2/ 1/2023 VRT - navrhovaná trasa 
Žádáme vyjádření nového vedení města (postoj) 
kpřipravovanému záměru VRT, která má vést 
katastrálním územím Vinar. MV požaduje, aby 
trasa vnaší MČ byla bezpodmínečně vedena 
tunelem. MV dále žádá O přizvání ke všem 
jednáním v této věci. 

3/ 1/2023 Měření hluku v MČ (hluk Z dálnice, zvláště 
v místě chybějící protihlukové stěny) 
V minulém roce proběhlo na několika místech Vinar 
kontrolní měření hluku Hygienickou stanicí. MV 
požaduje zaslání výsledků měření. 

4/ 1/2023 Studie rozvoje Sportovně-rekreačního areálu 
Skalka Vinary 
Vminulém období byla dokončena studie tohoto 
prostoru a byla navržena etapizace. Vysoká finanční 
náročnost nedovoluje vše financovat Z rozpočtu MČ. 
Zvláště oprava povrchu stávajícího sportovního hristě 
by měla být zařazena do financování zrozpočtu 
města, případně by mohl být využít vhodný dotační



titul. Žádáme O vyjádření k této možnosti, případně 
Zařazení do registru investic. 

5/1/2023 Realizace úpravy prostranství před KD (lavičky, 
vývěsky, úprava studny, výsadba zeleně). 
MV žádá O dokončení revitalizace prostranství dle 
Schválené dokumentace. Provedena byla pouze 
částečná výsadba Zeleně. 

Bod 6 Závěr 

Poděkování všem přítomným Za aktivní účast při dnešním jednání. 

Další výbor MČ Vinary bude 21.04.2023 v 17:00 hodin. 

Zapsala: Mgr. Petra Kamelandrová 

Ověřila: Mgr.et Mgr. Veronika Nohavicová 

Datum: 23.03.2023 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora


