
Zápis z jednání osadního výboru místní části Popovice 
konaného dne 13.3.2012 
 
 
Přítomni : 
za osadní výbor 
Vladimír Pavlištík ml., Vladimír Röss , Roman Horký, Ing. Irena Tyksová, Radek Pospíšilík 
za  Magistrát města Přerova 
Bronislav Pazdera  - strážník  
za  občany Popovic 
Vladimír Tomek 

 

 

Komunikace – problematická zatáčka v Popovicích  

 
• Předmětem řešení byla opakovaně problematická zatáčka u kapličky 

• Z důvodu špatného stavu komunikace v této části Popovic je stále řešeno omezené parkování 
při krajích vozovky, v jarním počasí omezeno navíc rozblácenými krajnicemi po tání sněhu 

• Problémem zůstává zejména místo – zatáčka u kapličky, kde pro svoji nepřehlednost stále  
hrozí  nebezpečí  pro občany místní části. 

• Osadní výbor se snaží opakovaně žádat město o pomoc s touto neutěšenou kritickou situací 

• Předseda OV zjistil cenu dodávky a umístění plánovaného zrcadla (10 tis. Kč)  jako  první krok 
ke zlepšení situace. Členové tímto umístění zrcadla odsouhlasili a žádají  Statutární město 
Přerov o zajištění dodávky a umístění zrcadla v zatáčce u kapličky v co nejbližší době 

• Jednání OV byl přítomen pan T., který v problematické zatáčce bydlí a má problém 
s parkováním svého vozidla. Pan T.  vznesl požadavek – zpevnění části pozemku před jeho 
domem, tak, aby v místě mimo vozovku mohl vozidlo parkovat. 

• V místě plánovaného zpevnění se nachází UR pilíř Telefonicky O2. Pan T. na jednání požádal o 
pomoc s přemístěním  pilíře UR a povolením zpevnění části městského pozemku, které si 
provedena na své náklady. 

• Osadní výbor souhlasí s jeho žádostí a doporučil mu požádat majetek města Přerova o 
souhlas s provedením zpevnění a vyřízením přemístění UR pilíře 

 
Čidlo na sloupu rozvodny  VO u domu Kovářská 15 v  Popovicích  

 

• Pan Horký upozornil na špatně umístěné čidlo na sloupu rozvodny  veřejného osvětlení – u 
domu Kovářská 15,  které pro své nevhodné umístění,  po osvícení projiždějícími vozidly 
zhasíná půl vesnice. Osadní výbor tímto žádá o vhodnější umístění čidla. 

 
Opravy  autobusové  zastávky   

 

• Dále osadní výbor upozorňuje na rozbitou lavičku v autobusové  zastávce a žádá tímto 
Statutární město o opravu  včetně drobných zednických oprav opadané omítky, které by byly 
třeba v čekárně provést, dále třeba na zastávce opravit poškozenou část plechové krytiny 
v přední části zastávky 

 
 
 
 



Plán akcí  
 

Z důvodu nedostatku přidělených finančních prostředků  pro místní část Popovice byly 
zrušeny oslavy MDŽ a Den matek 
Osadní výbor plánuje zachovat alespoň tradiční oslavu dne dětí. 

• Plánovaná  kulturně-sportovní akce bude přesunuta až na letní měsíce v závislosti na 
finančních prostředcích po uskutečněném dětském dnu 
 

•     Plán termínů setkání na rok 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 13.3.2012 
Zapsala: ing. Irena Tyksová 


