
Zápis č. 33/9/2013

z jednání osadního výboru Přerov - Vinary dne 30 10. 2013

Přítomni: Kočí Dagmar, , Christen Zdenek, Běhal Vladimír,
Machura Vladimír, Zatloukal Václav

                           okrskář MP Pazdera Bronislav, 
Omluveni: Dočkalík Milan

Program jednání: 

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

domu v ulici Vinařská 13.. Stavebník neposunul tůje o 1,3m jak mu 
bylo uloženo. 

3. Dle informace paní Kameníčkové na opravu tanečního kola v areálu 
Skalka nemáme dostatek finančních prostředků, proto musíme tento 
požadavek odsunout na později.

4. Byly předány informace ze schůzky předsedů OV na MMPr ze dne 
14.10.2013

5. Dne 21.10.2013 v 15.15 hod se konala schůzka MMPr s OV Vinary 
k stromům u požární nádrže.

Stromy u požární nádrže.
1. Jedná se o vzrostlé jehličnany, které jsou rostlé vějířovitě a jejich naklonění od osy je 

od 10 do 30°. Největší z nich cca 12 m vysoký zasahuje do drátů el. energie a při 

větším vichru je možnost pádu stromu na blízkou křižovatku a tím k ohrožení 

projíždějících aut nebo procházejících osob.

2. Jehličnany dále mohou pádem narušit střechu domu pana J., kde mu zastiňují sluneční 

svit do oken domu.

3. Jehličnany svými kořeny ohrožují opravenou požární nádrž, neboť jsou v její 

bezprostřední blízkosti (cca 2 m).

4. Při jejich likvidaci budeme požadovat výsadbu vhodných zelených stromků, které se 

do této lokality hodí a nebudou velkého vzrůstu.

5. Při zákazu stromy porážet pak žádáme písemné stanovisko se zdůvodněním a 

podpisem odpovědné osoby, abychom se při jejich případné havárii mohli trestně 

s tímto člověkem soudně vyrovnat. (Viz pády stromů v republice). Až se něco přihodí, 

každý pak dává od případu ruce pryč a nikdo za nic nemůže.

6. Jedná se o 2 stromy s obvodem do 80 cm a 3 stromy s obvodem nad 120 cm. A právě 

ten největší z nich je největší hrozbou.

7. Vedení vodovodu je prováděno u požární nádrže plastovou trubkou a tato byla 

položena v 1,4 m tlakovým způsobem, takže nebyly porušeny kořeny těchto stromů.



8. Při dnešní výměně vodovodních trubek bude nutno vykopat u požární nádrže rýhu a 

tím by došlo u dvou stromů k porušení jejich kořenů a možnosti pádu stromu při 

větším větru.

6. OV Vinary doporučuje pro MMPr nové autobusové zastávky.
7. Pan Vojtášek žádá o návrh na využití finančních prostředků 

přidělených MČ.
- Kulturní akce 30.000,-Kč
- Víceúčelové hřiště Vinary 380.300,-Kč

8. Paní Jemelíková – dotaz na ZP členů OV – nikdo nemá žádnou 
změnu.

9. Další schůze komise osadního výboru bude 27.11. 2013.

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v. r.
Datum: 3.11.2013

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


