
Zápis č. 9/2011 
z jednání  osadního výboru P řerov -  Vinary dne 24.8.2011 

 
Přítomni:  Kočí Dagmar, Christen Zdenek, Machura Vladimír, Běhal  
  Vladimír, Dočkalík Milan 

Okrskář MP- Bronislav Pazdera,   
 
Program jednání:  
 

1. Pan Christen informoval o jenání na MMPr – stavební odbor 
v souvislosti s výstavbou 9 rodinných domků pod ulicí Krátká 
(podal návrh na využití příjezdové polní  cesty ke stavbě, aby 
nebyla zničena opravená silnice) 
 

2. Bude provedena I.etapa výměny vodovodní  sítě ve Vinarech. 
Schůzky  na stavebním úřadu se zúčastní dne 20.září za osadní 
výbor pan Zdenek Christen. 
 

3. Opětovně zpravit odtok z požární nádrže voda přetéká vrchem, 
jedná se už o havarijní stav – požadavek vyčistit kanalizaci u 
požární nádrže. požádáme o pomoc pana Haluzíka. 
 

4. Paní Mánková  podala žádost o provedení ořezu stromů na 
příjezdové cestě do areálu Skalka. Myslíme si, že se nejedná o 
běžnou drobnou údržbu, proto jsme požadavek předali na MMPr. 
 

5. Osadní výbor k žádosti o nájem pozemku p.č.433/2 v k.ú. Vinary se 
přiklání k podpoření pronájmu paní D.K.  Pozemek je v těsné 
blízkosti jejího domu, navíc tam mají branku do prostoru za 
domem. Pan H.  může parkovat se svým vozidlem o 5 metrů dále a 
nikomu to vadit nebude. 
 

6. Osadní výbor nesouhlasí s odkoupením parcely č.33/1 panem O. 
z důvodu toho, že místo je bráno jako prostor pro možné postavení 
a využití na účely pro obec, jsou zde vybudovány inženýrské sítě ( 
voda, elektrika) Prostor je využíván pro parkování pojízdných 
prodejen. Při bourání(těžkými vozidly) došlo k poškození chodníků  
na obecním pozemku – žádáme pana O., dát vše do původního 
stavu. 
 

7. Nová koncepce zeleně před Kulturním domem 
 

8. Požadavek na investice 



 
- Požární nádrž – oprava statická + výpusť 
- Prostor na parkovací místa za KD – navázat na rozdělanou 

práci z roku 2011 
- Kulturní dům Vinary  - oprava zadních přístupových dveří ke 

schodišti. 
- Oprava vrat požární zbrojnice (výměna) a zadní vstup 
- Generální oprava tanečního kola na Skalce 
- Retardéry u hospody na Růžové ulici, u Kapličky a ulice u 

Zahradnictví 
- Vybudovat víceúčelové hřiště na nevyužitém pozemku mezi 

pohostinstvím a mateřskou školou 
. 

9. Další schůze se bude konat 21.9.2011 v 18.00 hodin 
 
 
Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v.r. 
Zapsal: Zdenek Christen, v.r. 
Datum: 11.7.2011 
Rozdělovník: 2x MMPr, 1x Dagmar Kočí, 1x Zdenek Christen 


