
Zápis č. 34/10/2013

z jednání osadního výboru Přerov - Vinary dne 27. 11. 2013

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

Omluveni:           okrskář MP Pazdera Bronislav, 

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. Paní Považanová nás informovala, že provoz MAD Přerov podle 
optimalizovaných jízdních řádů bude zajištěn od 1.4.2014.

4. Byly předány informace ze schůzky předsedů OV na MMPr 
5. Paní Kousalová nás informovala, že zkušební provoz  kontejnerů na 

bioodpad bude do konce listopadu 2013. 
6. Harmonogram schůzí Rady města Přerova  a Zastupitelstva města 

Přerova na rok 2014.
7. Občané žádají zhození jehličnanů v ulici Vinařská.(byl porušeny 

kořeny stromů při výkopových pracech VAK). Žádáme o povolení 
kácet  5borovic a 5 smrků. Úklid zajistí osadní výbor.

8. Paní Poláková – OV Vinary souhlasí s pronájmem pozemku p.č.202/4  
k.ú. Vinary se zachováním zaužívaného chodníku pro MŠ.

9. Přehled čerpání financí za rok 2013 stačí psát jen čerpání a kolik 
zbývá vyčerpat. OV žádá magistrát o převedení zbývajících 
prostředků na příští rok.

10. OV žádá Vak, aby opravili chodníky tak, aby občané po nich mohli 
chodit bez problémů. Pozvat zástupce na mimořádnou schůzku 
18.12.2013 v 17,00hodin.

27.11.2013 Přerov - Vinary
Věc: žádost o schůzku

Vážený pane řediteli,
Žádáme Vás o schůzku se členy osadního výboru Vinary s problematikou vaší  investice, 
která probíhá v naší místní části. Navrhujeme Vám termín 18.12.2013 od 17.00 hodin 
v zasedací místnosti SDH v KD Vinary, Vinařská č.5.
Prosím o sdělení , zda Vám tento termín vyhovuje.

S pozdravem za OV Vinary Kočí Dagmar



11. Pozvání na zasedání MMPr na 9.12.2013 ve 13.00hod. v sále 
„Teplo“ na Horním náměstí – bude vyvěšeno v informační skříňce.

12. Další schůze komise osadního výboru bude 18.12. 2013.

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v. r.
Datum: 28.11.2013

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


