
Zápis č. 11/2011 
z jednání  osadního výboru P řerov -  Vinary dne 19.10.2011 

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

Okrskář MP- Bronislav Pazdera,   
Omluveni: Václav Zatloukal,  

 
Program jednání:  
1. Přečtení zápisu z minulého jednání 

 
2. Pan Machura nás seznámil s výsledky odpoledního jednání ohledně 

rozpočtu. Za osadní výbor místní části Vinary žádáme o opravu 
požární nádrže z prostředků přidělených pro Vinary na rok 2011 a 
finanční prostředky na rok 2012, tj. 200.000,-Kč použít na výstavbu 
odstavné plochy za Kulturním domem. Dále žádáme o sdělení 
proinvestované částky za rok 2011 a zůstatku do konce roku. 

 
3. KIS bude pořádat v KD ve Vinarech akci pro občany 29.10.2011, 

k tanci i poslechu bude hrát skupina „SYNKOPY“,předprodej 
vstupenek bude ve Vinarech v Restauraci na točně a v Městském 
informačním centru v Přerově, občerstvení zajistí Restaurace na 
točně, přípravu a úklid sálu zajistí pan Orálek, plakáty a vyhlášení 
rozhlasem zajistíme i pro Lýsky a Popovice. 

 
4. Ze zápisu 21.9.2011 vyplynulo, že SDH Vinary budou sami trvale 
řešit otázku úklidu sportovního areálu. Vše se dá do pytlů a pak to 
SDH Vinary odvezou do sběrného místa ve Vinarech a do 
kontejnerů. Za pořádek a Areálu Skalka odpovídá pan Běhal 
Vladimír 

 
5. Připomínky k jízdním řádům – bylo vyhlášeno a občané se písemně 

vyjadřovali do 26.10.2011. Požadovali přidání nebo posunutí 
autobusu o víkendu nemají se jak dostat do práce na 6.00hod. Je 
tam velká prodleva. 

 
6. Tržní řád – Ve Vinarech na můstku, to je rozcestí ulic Vinařská, 

Doubí a K Zahradnictví, se provádí prodej z pojízdných aut – pečivo, 
textil, oděvy, obuv, stromky, reklamní a propagační akce, sběr 
nebezpečného odpadu apod. 

 
7. Dále byla předána informace o místních částech na webových 

stránkách města Přerova 



8. Osadní výbor žádá o posouzení statika na silnici Popovice – Vinary, 
umístění dopravní značky s povolením hmotnosti do 3,5tuny na tuto 
silnici .Silnice je rozpraskaná a zemina uhýbá do svodnice. Žádáme 
o pomoc s řešením této situace. 
 

9. Pro občany zpráva HZS – zákaz kouření v lese, rozdělávání ohňů, 
pálení trávy. Vše bude ve vývěsní skříňce. 

 
10. Další schůze komise osadního výboru bude 30.11.2011 

 
Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v.r. 
Zapsal: Zdenek Christen, v.r. 
Datum: 28.10.2011 
Rozdělovník: 2x MMPr, 1x Dagmar Kočí, 1x Zdenek Christen 


