
Zápis č. 41/6/2014

Z mimořádného jednání osadního výboru Přerov - Vinary dne
28.5. 2014

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

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. Informace MMPr k zastávkám autobusů – paní Koryčanová 

předpoklad realizace nových přístřešků během 2.poloviny 
roku2014.

4. Informace o aktuálních akcích Městské knihovny v Přerově.
5. K rekonstrukci chodníku ve Vinarech od zastávky k obchodu. Paní 

Lesáková nás informuje, že se zpracovává strategický plán rozvoje. 
Žádá o specializaci  projektu v místní části pro trávení volného času 
mládeže i seniorů v období 2014 - 2020:
- REVITALIZACE AREÁLU SKALKA -

o Odpovědný subjekt: MMPr, SDH Vinary 2.mil.Kč
- DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V INTRAVILÁNU MÍSTNÍ ČÁSTI VINAR

     o  Odpovědný subjekt: MMPr 1.mil.Kč  
6. Požadavek na jízdní řády – paní Považanová

Ke spojům 101 a 103 nemáme žádné výhrady.
Občané si stěžují na sobotní spoj 112 místo 4.35 hod ,aby jel až 
v 5.00hod. Tímto spojem jezdí do práce.- jezdili!!!    

7. Vlastnictví studen – pí.Študentová informuje, že zabezpečení bude 
probíhat průběžně po přidělení finančních prostředků.

8. Setkání Vinaráků u Nového Bydžova se bude konat 21.6.2014. 
Autobus je objednaný, vyhlásit rozhlasem a do informační skříňky.

9. Paní Doupalová nám poslala studii na dětské hřiště- pozvat na 
příští schůzi 25.6.2014.

10.Kontrola silnic a chodníků proběhla včera 27.5.2014, závady jsou 
zapsané a budou opraveny do 14dnů. Záruka na práci je 5let.

11.OV Vinary žádá o opravu informační skříňky, která je umístěna na 
kulturním domě ve Vinarech. Skříňka se rozpadá.

12.Hlásič požáru na KD – sklíčko je poničené, vandalové spouští 
sirénu v nočních hodinách.



13.Protipovodňová nádrž je opět plná bláta, mříže na odtok vody jsou 
zanesené. Žádáme o vyčištění. Svod vody nedávno opravený je 
nefunkční, voda teče pod něj a blátem zanáší mříž. Žádáme o 
reklamaci provedené opravy.

Další schůze komise osadního výboru bude 25. 6. 2014.

Předseda osadního výboru: Dagmar Kočí, v. r.

Datum: 2. 6. 2014

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


