
Zápis z jednání osadního výboru místní části Popovice 

konaného dne 17.1.2012 

 

Přítomni : 

za osadní výbor 

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

Zácha Michal, DiS,  nám.prim., Bronislav Pazdera  - strážník 
 

 

Osadní výbor zhodnotil konec roku 2011  místní části Popovice 

• Občané Popovic se  společně rozloučili se starým rokem  na Silvestra ve  22 hod  
na hřišti, kde se v hojném počtu sešli na přípitek ukončený pěkným ohňostrojem  

 

Osadní výbor projednal novinky, požadavky, dotazy….  místní části Popovice 

• Pan náměstek Zácha seznámil členy OV s vizí financování OV na rok 2013 

• Osadní výbor vyjádřil souhlas s rozdělováním společných finančních prostředků 

• Osadní výbor souhlasil s akcí „Z“ 

• Pan Pazdera informoval zúčastněné, že v části Za Humny u svodnice byly nalezeny ubité a 
otrávené kočky, kuny a ptáci,  z tohoto důvodu upozorňuje občany, aby si při vycházkách 
v této lokalitě dávali pozor na své mazlíčky- psy, původ a viník se nyní vyšetřuje, občané již 
byli informováni  ve vývěsce 

• Zúčastnění projednali stále nevyřešený problém – parkování a nepřehlednost v zatáčce u 
kapličky. Zatáčka je nepřehledná, parkují zde podél krajnice vozidla, která spolu s živým 
plotem brání přehlednosti  a stále hrozí nebezpečí  srážky vozidel, sražení cyklisty nebo 
chodců 
Proběhlo již jednání s občany, kteří zde parkují 
Nejde ale zabránit parkování návštěv a náhodných vozidel, tak jako omezit rychlost 
projíždějících vozidel. 
Jediným opatřením a vyřešením této situace je umístění zrcadla, které by přehlednost 
zajistilo a pomohlo nebezpečí omezit 
Osadní výbor požádal pana náměstka Záchu o  pomoc s umístěním zrcadla co nejdříve 

• Členové OV byli seznámení s dotazem pana Kubišty na zbytečné solení vozovky v obci, s 
požadavkem nahradit solení pískováním 
Pan náměstek na dotaz odpověděl, že pískování je drahé, musí se solit dle předpisu, tak aby  
nebyli občané ohroženi 

• Osadní výbor připomněl potřebu prořezu a úpravy  náletového porostu kolem svodnice 
Bude osloven správce -  Povodí Moravy, s.p., a vyzván k údržbě 
 

•     Plán termínů setkání na rok 2012  :   
 

14. únor 2012 , 13. březen 2012, 10. duben 2012, 15. květen 2012, 12. červen 2012 

červenec + srpen  dle potřeby,  11. září 2012, 9. říjen 2012, 13.listopad 2012 

prosinec 2012 společně s OV Předmostí dle dohody, bude oznámen 
Setkání se uskuteční vždy v  úřadovně v Předmostí v 18.45 hod  
Případné změny budou uvedeny na webu 

 
V Přerově, dne 17.1.2012 
Zapsala: ing. Irena Tyksová 


