
Zápis č. 38/3/2014

z jednání osadního výboru Přerov - Vinary dne 26.3. 2014

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

Omluveni:          okrskář MP Pazdera Bronislav, Zatloukal Václav
Hosté: Helena Netopilová, Martin Švadlenka, Navrátil Ladislav

Program jednání: 
1. Přečtení zápisu z minulého jednání.
2. OV žádá o dořešení problému kolem novostavby rodinného domu 

ve Vinařské ulici č.273/17.
3. Dnes  v 16.00hod se konala schůzka na MMPr k rekonstrukci 

chodníků ve Vinařské ulici, za účasti projektanta, obyvatel 
dotčených částí ulic a pracovníků oddělení rozvoje a oddělení 
investic.

4. VAK Přerov pan Jeřábek – odpověděl na požadavek pana M.M., 
který požadoval kanalizační přípojku. Pan M. není napojený na 
kanalizaci. Byl  mu předán výpis, co pro to musí udělat. Vše je na 
jeho aktivitě.

5. Paní Koryčanová žádá o stanovisko k výměně autobusového 
přístřešku v naší místní části. Osadní výbor Přerov – Vinary 
souhlasí s návrhem na výměnu, ale požadujeme stávající velikost
autobusového přístřešku. V navrhovaném nákresu je pouze 3,1m, 
což je nepraktické pro vesnici se spoustou starších občanů. 
Původní přístřešek má přes 5m .

6. Pan M.J. žádá o informace pro aktualizaci turistické mapy, která 
má význam pro pěší turisty nebo cykloturisty.

7. Podněty a připomínky občanů k odstranění závad při výměně 
vodovodního řádu- paní P. procházela celou vesnici a bude nás 
informovat o dalším postupu.
Dokončit opravu cest na Mezilesí I. a II. Velice se tu práší a jsou 
zde výtluky.

8. Živý plot kolem zahrady domu 2/10 ve Vinařské ulici je na pozemku 
MMPr. Upozorníme majitele, aby si keře přesadili, nebo budou keře 
odstraněny při rekonstrukci chodníku po prázdninách.

9. Dle informace pana Hrbka z oddělení školství a mládeže MMPr je 
vyjmutá část pozemku zahrady MŠ Vinary  na veřejné hřiště. Proto 
OV Vinary svolává mimořádnou schůzku s MMPR, OV a MŠ a ZŠ 
J.A.Komenského  Hranická 14. Pravděpodobně na 9.4.2014 
v 17.00hod.

10.Občané požadují opravu silnice od Popovic k Lýskám.



11.Pan Antl poslal harmonogram přistavování velkooběmových 
kontejnerů pro jarní úklid – bude vyvěšen v informační  skříňce.

Další schůze komise osadního výboru bude 30. 4. 2014.

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v. r.
Datum: 29. 3. 2014

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


