
Zápis č. 28/4/2013
z jednání osadního výboru Přerov - Vinary dne 24. 4. 2013

Přítomni: Kočí Dagmar, Machura Vladimír, Běhal Vladimír, 

         Zdenek Christen, Dočkalík Milan

Omluveni:          okrskář MP Pazdera Bronislav, , Václav Zatloukal
       

Program jednání: 

1. Přečtení zápisu z minulého jednání.
2. OV Vinary žádá o pomoc s dořešením problému kolem novostavby 

rodinného domu v ulici Vinařská 13. Stavebník neposunul tůje o 1,3m 
jak mu bylo uloženo. Proto nesouhlasíme s odprodejem městských 
pozemků, ale budeme žádat o navrácení chodníku do původního 
stavu.

3. Osadní výbor Přerov – Vinary žádá o opravu vývěsní skříňky. Zadní 
stěna je promočená a vypadává.

4. V ulici Ve Dvoře je opravena kanálová vpusť, která odvodní plochu 
pod lípou.

5. OV Vinary žádá o opravu elektrorozvodné skříňky na Kulturním domě 
ve Vinarech ze strany v ulici Ve Dvoře. Skříňka je otevřená, zrezivělá, 
nedá se zavřít. Je to nebezpečné pro děti-nepovolané osoby.

6. Pan Kašpárek nás informoval o zahájené opravě požární nádrže. 
Dokončení je naplánováno do 31.5.2013.

7. Pan P. Hrbek – vyjmutí části zahrady MŠ –žádá o následující sdělení: 
-  Plocha zahrady o kterou máme zájem byla domluvena 
                 osobně s panem Hrbkem.

- Náklady spojené s vybudováním nového plotu pro MŠ 
bude hradit MMPr z finančních prostředků přidělených pro 
obec Vinary.

- Projekt hřiště zatím neexistuje, neznáme přesné rozměry 
uvolněné plochy.

- Právo užívat hřiště bude mít samozřejmě MŠ i všechny 
děti z obce.

- Dotaz – kdo musí požádat Krajskou hygienickou stanici o 
vyjádření k zmenšení zahrady pro MŠ?

8. Občané Vinar si stěžují na špatný stav chodníku od autobusové 
zastávky po rozcestí na Můstku v ulici Vinařská. Osadní výbor prosí o 
opravu tohoto chodníku.



9. V sobotu 27.4.2013 v 16 hodin organizuje paní Kraváková pro děti a 
rodiče PÁLENÍ ČARODEJNIC.

10.Pan Rytíř žádá o upřesňující informace na nákup židlí do kulturního 
     domu ve Vinarech.
     Prosíme o 50 kusů obyčejných, dřevěných,  úzkých  židlí.
11.Další schůze komise osadního výboru bude 29.5. 2013.

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v. r.

Datum: 28. 4. 2013

Rozdělovník: 2x MMPr, 1x Dagmar Kočí, 1x Zdenek Christen


