
Zápis z jednání osadního výboru místní části Popovice 

konaného dne 22.11.2011  

 

Přítomni : 

za osadní výbor 

Vladimír Pavlištík ml., Vladimír Röss , Roman Horký, Ing. Irena Tyksová 
za  Magistrát města Přerova 

Bc. Václav Zatloukal, Bronislav Pazdera - strážník 
host 

Pavel Ch. – nabídka místního rozhlasu 
 

Osadní výbor zhodnotil uplynulé období v místní části Popovice 

• Oprava památečního kříže byla dokončena 

• Bylo dokončeno zaplechování zastávky včetně nátěru dle slibu radního Zatloukala, chválíme 
 

Prezentace pana Chytila ve věci nabídky místního rozhlasu 

• Pan Ch.   ve stručnosti přednesl dvě nabídky na dodávku místního rozhlasu (bezdrátová a 
kabelová varianta) 

• Informoval o možnosti dotace na místní rozhlas v příštím roce pro město Přerov, 
dodávka kompletní bezdrátové varianty v celkové ceně 425 tis. Kč, spoluúčast  města pouze 
42 tis. Kč, v případě nezískání dotací se bude dodávka a provedení místního rozhlasu dále 
řešit 

• Zúčastnění si v řadě dotazů a odpovědí pana Ch.   přiblížili výhody a technické řešení 
bezdrátového rozhlasu  

 

Osadní výbor projednal  požadavky, dotazy….  místní části Popovice 

• Osadní výbor projednal žádosti občanů Popovic a souhlasí s  
Žádostí manželů D.   o odkup části p.č. 60/6 p.č. 60/1 o celkové výměře 1000 m2 v k.ú. 
Popovice u Přerova  
Žádostí pana M.H.   o odprodeji části pozemků p.č. 60/4 (cca 450 m2) a p.č. 60/12 (250 m2) 
v k.ú. Popovice u Přerova 

• K dotazu o doplnění kontejnerů na sběrný odpad: místní část Popovice požaduje v místě 
naproti pomníku umístit jeden kontejner na ODĚVY 

• Místní část Popovice požaduje finanční příspěvek na Mikuláše 2011, zůstatek na účtu činí  
120,- Kč  

• Mikuláš  2011 v Popovicích  se uskuteční 5.12.2011 od 17 hod. 

• Osadní výbor projednal založení občanského sdružení místní části Popovice dle doporučení, 
které bylo navrženo ing.  Novotnou na projednání rozpočtu města 

• Osadní výbor Popovice dává, na základě stížnosti občanů, podnět městskému strážníkovi 
Bronislavu Pazderovi  k prošetření hluku, nepořádku a znečišťování prostředí v zahradě p.č. 
38/3 a v objektu garáže na p.č. st. 92, oboje ve vlastnictví paní D.Č.,  
OV požaduje na zimní měsíce pracovníka na úklid sněhu  

•     Termín příštího setkání :   
8. prosinec 2011 v 18.45 hod. v úřadovně v Předmostí 

 
 
V Přerově, dne 22.11.2011 
Zapsala: ing. Irena Tyksová 


