
 
 

Zápis z pracovního jednání osadního výboru v místní  části Hen člov  
ze dne 28.11. 2011 

 
 
 
Přítomni: p. Petr Laga, p. Martin Hánečka, p. Aleš Vohnický, pí. Naděžda Valachová 
Hosté:  náměstek primátora p. Michal Zácha, DiS 
Omluveni:  p. Vít Řihošek 
 

1. Ve věci možného vybudování hřiště pro děti v areálu zahrady mateřské školy 
v Henčlově tak, aby jej mohla využívat mateřská škola i veřejnost bylo zasláno 
následující stanovisko Magistrátu města Přerova, oddělení školství a mládeže: 

 
„V dané věci jsme vyzvali ředitelku mateřské školy paní Gálíčkovou, aby prověřila u 
Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje - územní pracoviště Přerov, zda je 
možné z hygienického hlediska uvažovat o využívání hřiště dětmi mateřské školy i 
veřejností. Paní ředitelka projednala danou záležitost s MUDr. Vránovou, která uvedla, 
že v případě vybudování hřiště musí být určen provozovatel hřiště, který je zodpovědný 
za dodržování hygienických podmínek dle platné legislativy a musí být dále zpracován 
provozní řád hřiště pro veřejnost.  
Dne 1.11.2011 jsme ověřovali u p. Jurečky z Odboru správy majetku a komunálních 
služeb MMPr, v jaké fázi je příprava a financování výše uvedeného hřiště. Pan Jurečka 
nás však informoval, že v rozpočtu pro rok 2012 nemá žádné finanční prostředky pro 
vybudování daného hřiště k dispozici.“  
 

2. Ve věci povolení kácení dvou smrků, rostoucích na hřbitově, nám bylo sděleno pí. 
Dupalovou z MMP, že této žádosti nebylo vyhověno. 

 
      3. Byla spuštěna služba obce.info SMS rozhlas. SMS Rozhlas je služba, která   
          umožňuje efektivní a přímou komunikaci s občany pomocí krátkých textových  
          zpráv (SMS). Stručný návod, jak otestovat SMS rozhlas (ve formátu PDF)  
          http://www.obce.info/files/Strucny navod jak otestovat SMS rozhlas.PDF 
          V případě dotazů kontaktujte potocky@datatrade.cz  
 

4. Náměstek primátora p. Michal Zácha podal informaci ohledně poplatku za 
schránku v kolumbáriu na místním hřbitově, který bude činit 300,- Kč za rok. 

 
5. Magistrát města Přerova obdržel oficielní informaci od Katastrálního úřadu    
      v Přerově, že katastrální území Výmyslov patří k městu Přerov. Požadavky     
      Výmyslova budou upřesněny na lednové schůzi osadního výboru, kde bude    
      přizváno několik občanů. 
 
6. Všechny hnízda místního rozhlasu jsou funkční. 
 



7. Je možnost rozšíření kontejnerů na papír a na sklo. Plocha pro tyto kontejnery je 
pouze na prostranství u budovy č.p. 34, na ul. Zakladatelů (bývalý Obecní úřad) a 
před čekárnou MHD. 

  
 
Zapsala: Naděžda Valachová 
 
 
 


