
Zápis č. 32/8/2013

z jednání osadního výboru Přerov - Vinary dne 25 9. 2013

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

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 túje o 1,3m 
jak mu bylo uloženo. Žádáme o vrácení chodníku do původního stavu,
v zatáčce kolem domu Vinařská 13.
- Zároveň požadujeme dokončení chodníků u křižovatky Na Můstku 

(jedná se o rozcestí silnic Vinařská, Doubí U Zahradnictví) tak aby 
občané nechodili po silnici, ale mohli přecházet vozovku kolmo.

- Dle informace pana Galy problémový chodník od autobusové 
zastávky po rozcestí Na Můstku, V ulici Vinařská, pro narovnání 
obrubníků je třeba stavebního povolení. Prosíme o pomoc 
s dořešením této situace, v návaznosti na VAK po ukončení 
přípojek a jejich oprav chodníků a vozovek.

3. Na MMPr jsme podali žádost o zpracování projektové dokumentace 
pro zřízení nového víceúčelového hřiště v sousedství MŠ. Budeme o 
jednotlivých krocích informovat i novou paní ředitelku ZŠ  Předmostí.

4. Od pana Rytíře jsme dostali dopis – Stanovisko k tanečnímu parketu 
Skalka Vinary. Osadní výbor souhlasí a trvá s investicí na opravu 
tanečního kola na Skalce. Předběžná cena 250.000Kč. požadujeme 
ještě  realizovat v roce 2013 z neproinvestovaných peněz.

5. Osadní výbor žádá o schůzku  k požární nádrži mezi MMPr –odbor 
majetku a zástupci osadního výboru Vinary 5 stromů svými kořeny 
narušují stěnu požární nádrže a rovněž svou výškou ohrožují poničení 
elektrického vedení. Dle informací občanů žijících v těsné blízkosti 
požární nádrže nebyl prováděn výkop pro vodovodní potrubí mezi 
stromy a stěnou nádrže. Prosíme o schůzku a vyřešení situace.

6. Paní Brázdová žádá o podklady k sestavení rozpočtu na rok 2014. 
- Vymalovat zasedací místnost
- Uzamykatelné skříňky(nástěnky) na vstupní chodbu kulturního 

domu ( na informace, výzdobu, historie, činnost organizací…)
- Oprava uzamykatelné skříňky  na kulturním domě, vedle vstupních 

dveří.



- Výzdoba a osvětlení vánočního stromu před požární zbrojnicí.
- Odpadkový koš pro kuřáky před kulturní dům.
- Nová krbová kamna pro restauraci v areálu Skalka
- Mikrovlnná trouba
- Oprava osvětlení – zářivky v zasedací místnosti

7. ZŠ J.A.Komenského nás zvou na pochod 5.10.2013
8. Paní Kousalová – sběr bioodpadu. Občané se dožadují informace kdy 

bude opět přistaven kontejner na bioodpad. Prosíme o datumy, 
abychom mohli občany informovat.

9. Pozvánka na jednání předsedů OV dne 14.10.2013 – zúčastníme se.
10. Další schůze komise osadního výboru bude 30.10. 2013.

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v. r.
Datum: 26.9.2013

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


