
Zápis č. 31/7/2013

z jednání osadního výboru Přerov - Vinary dne 28. 8. 2013

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

Omluveni:            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 13.. Stavebník neposunul tůje o 1,3m 
jak mu bylo uloženo. 
Požadujeme dokončení chodníků u křižovatky Na Můstku (rozcestí 
silnic U Zahradnictví, Doubí a Vinařská) tak ,aby občané nechodili po 
silnici, ale mohli kolmo přecházet vozovku. S tím dořešit otázku 
chodníku v zatáčce- uvést do původního stavu.

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

4. U požární nádrže 5 stromů svými kořeny narušují stěnu požární 
nádrže a rovněž svou výškou ohrožují poničení elektrického vedení.
Prosíme o kontrolu opravené nádrže a odborné posouzení.

5. Od MMPr jsme obdrželi 50 kusů nových židlí pro KD ve Vinarech 
inventární čísla na tyto židle nalepí taneční sdružení pana Orálka.

6. Od paní Kousalové jsme dostali nabídku zda máme zájem o kontejner 
na textil. Ano, máme zájem a bylo by nejvhodnější ho umístit do ulice 
Za Humny naproti mateřské školy.

7. Paní Doupalová zjišťovala zájem o betonové lavečky. Ano, Vinary 
prosí o 5betonových laveček. Požadujeme o umístění 3laveček do 
Areálu Skalka nad hřiště k lesu, 1lavečku pod lípu do ulice Ve Dvoře a 
1lavečku pod lípu ke studni před Zahrádkářským domem.

8. Na dětském hřišti v Areálu Skalka je ulomené držadlo u koníka –
nabezpečí úrazu, prosíme o opravu.

9. Byly předány informace ze schůzky s panem Strunou o strategickém
plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Přerova 
a dotazníkové šetření je nabídnuto i občanům k vyjádření.

10.Žádáme o orientační mapu s turistickými značkami pro okolí Vinar.
11.Dle informace pana Řoutila dne 1.9.2013 je tomu 60let co do Vinar 
     jezdí autobus. Děti MŠ Vinary  si nachystají pro řidiče malé 
     překvapení.
12.Další schůze komise osadního výboru bude 25.9. 2013.



Investiční akce v místní části Vinary na rok 2014 dle priorit

1. Víceúčelové hřiště u mateřské školy.

2. Oprava tanečního parketu v Areálu Skalka

3. Vyřešit povrch na hřišti v Areálu Skalka (nadměrná prašnost)

4. Pokračovat po pracích VAK na opravách silnic a chodníků.

5. Nově provést koncepci zeleně před Kulturním domem

6. Opravit fasádu Kulturního domu z ulice Ve Dvoře

7. Rozšíření silnice „V Trnečkách“ směr k Popovicím

8. Kulturní akce: -    Šibřinky
- Čarodejnice
- MDD
- Hody
- Ochutnávka vín
- Setkání s důchodci
- Mikulášská
- Vodění medvěda

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v. r.

Datum: 30.8.2013

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


