
Zápis č. 30/6/2013

z jednání osadního výboru Přerov - Vinary dne 26. 6. 2013

Přítomni: Kočí Dagmar, Machura Vladimír, Christen Zdenek, 
                            Dočkalík Milan, Běhal Vladimír, okrskář MP Pazdera  
                            Bronislav, Zatloukal Václav, 

Program jednání: 

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

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

3. 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. Zároveň před požární zbrojnicí je poničený 
(propadlý) chodník u uzávěru vody. Prosíme o opravu.

4. Za Kulturním domem  nejsou kompletní svody z rýny do kanalizační 
    sítě. Při vydatných deštích voda zničí nový chodník i parkoviště. 
    Prosíme o dořešení této situace.
5. U požární nádrže 5 stromů svými kořeny narušují stěnu požární 

nádrže a rovněž svou výškou ohrožují poničení elektrického vedení.
6. Žádáme o opravu silnice v ulici Mezilesí I, jsou zde díry až 40 cm 

hluboké.
7. Příprava jízdních řádů veřejné drážní osobní dopravy na období 

2013/2014 – nejsou připomínky.
8. Od MMPr jsme obdrželi 50 kusů nových židlí pro KD ve Vinarech.
9. Bylo přijato usnesení, které schválilo vyjmutí části pozemku MŠ 

Vinary na veřejné hřiště (odpočinkovou zónu).
10. U Realitní kanceláře, která je majitelem pozemku ve Vinarech –

Mezilesí I čp.30, prosíme o pomoc se zajištěním vysečení tohoto 
pozemku. Obyvatelé si stěžují na velký nepořádek.

11. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje informuje o 
nebezpečí použití otevřeného ohně – bude vyvěšeno ve vývěsní 
skříňce.

12. Nařízení Státní veterinární správy – varroáza včel – částečné 
zrušení bude vyvěšeno ve skříňce.



13. Další schůze komise osadního výboru bude 28.8. 2013.

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v. r.
Datum: 26.6.2013

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


