
Zápis č. 12/2011 
z jednání  osadního výboru P řerov -  Vinary dne 30.11.2011 

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

Okrskář MP- Bronislav Pazdera,   
   
Program jednání:  
 
1. Přečtení zápisu z minulého jednání 

 
2. Problém ze silnicí Popovice – Vinary Osadní výbor žádá osazení 

značkou zákaz vjezdu nad 3,5t. Znovu upozorňujeme na zhoršený 
stav komunikace po proběhlé výstavbě v této lokalitě. 
 

3. Pan Machura nás seznámil s výsledky jednání , kterého se zúčastnil 
15.11.2011 ohledně akcí za rok 2011. Schůzky k problematice 
osadních výborů by měly být častější.  

 
4. KIS pořádalo v KD ve Vinarech akci pro občany 29.10.2011, k tanci i 

poslechu hrála skupina „SYNKOPY“,akce měla velice kladný ohlas 
mezi občany  

 
5. Technické služby nabídly přistavení velkoobjemových kontejnerů 

nad rámec rozpisu, nabídky jsme využily a ohlas mezi občany byl 
kladný. Seznámili jsme se s přehledem služeb v jednotlivých 
místních částech za rok 2011 (sečení trávy, čištění silnice, osvětlení 
ulic apod.) 

 
6. Doplnění kontejnerů na papír a sklo požadujeme navýšit tak jak je 

uvedeno ve zprávě z 21.11.2011. Bereme na vědomí a souhlasíme. 
 
7. Využívání úřadoven – ve Vinarech je to malá místnost, kde se 

setkáváme na schůzích osadního výboru 1x za měsíc, je zde rozhlas 
a sídlí zde MP. Na aktivity pro obec využíváme sálu. 

 
8. Dále byla předána informace o místních částech na webových 

stránkách města Přerova – vezme si na starosti pan Zdenek 
Christen a spojí se s paní Pivodovou 

 
9. Paní M. není spokojená s úklidem a sečením trávy kolem svého 

domu Pozvat ji na schůzi a nabídnout, zda chce napsat žádost o 



výpujčku na pozemek č 211 u jejich plotu, že si to budou udržovat 
sami 

 
10. Mikulášská nadílka se bude konat v sobotu 3.12.2011 v zasedací 

místnosti SDH Vinary 
 
11. Na schůzi osadního výboru se dostavil pan N. se stížností MMPř 

pro L.S. Byli vyzváni k úklidu pozemku p.č.9/1 v k.ú. Vinary pro 
údržbu pozemku spolu s 9 nájemníky. Dopis č.j. MMPř/138 
709/2011/Ha 

Pan N.  si svůj pozemek vysekl jak byl vyzván. Ale vzápětí mu tam 
někdo navezl  shnilá jabka. Chce po nás vědět jak má řešit tuto 
situaci. 
 

12. Další schůze komise osadního výboru bude 14.12.2011 
 

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v.r. 
Zapsal: Zdenek Christen, v.r. 
Datum: 30.11.2011 
Rozdělovník: 2x MMPr, 1x Dagmar Kočí, 1x Zdenek Christen 


