
Zápis z jednání osadního výboru místní části Popovice
konaného dne 10.4.2012

Přítomni :
za osadní výbor
Vladimír Pavlištík ml., Vladimír Röss , Roman Horký, Ing. Irena Tyksová, Radek Pospíšilík
za  Magistrát města Přerova
Bc. Václav Zatloukal

Bronislav Pazdera - strážník

Info ze strany města Přerov

 V letošním roce bude zahájena  výstavba rodinných domů  v lokalitě Kočíře 

 Ve středu 11.4.2012 – setkání  předsedů osadních výborů 

 Ve čtvrtek 12.4.2012 se uskuteční setkání občanů ve věci požadavku vlakové zastávky 
v Předmostí

 Zřízení obecního rozhlasu je zatím v řešení , souvisí s dotacemi města

 Beseda ve věci realizace dálnice bude uskutečněna po výběru dodavatele 

 Požadavek z minulého jednání – přemístění čidla na sloupu VO – bylo provedeno

Požadavky osadního výboru

 Občané Popovic požadují opravu památečního kříže umístěného u cesty do Vinar, vlevo při 
výjezdu z Popovic  (kříž je třeba staticky zajistit, opravit poškozené části a vyčistit)

 Požadavky na Technické služby města Přerova o  opravu  děr na vozovce v místě autobusové 
zastávka a v ulici Kovářská

 Osadní výbor žádá T Služby k zapůjčení laviček, stolů a stanu na  plánovaný dětský den

 Předseda OV vznese dotaz na pana Holase ve věci dodání stánku ke hřišti

 OV požaduje přidat svítidlo na sloup VO u hřiště s možností  ovládání , pro osvícení hřiště

 OV žádá město o zakoupení  fotbalové sítě na hřiště 

 OV a občané upozorňují a požadují opravu propadlého chodníku u domu č.p. 41 , st. 75, 
jedná se o místo napojení dešťové kanalizace, kde po srovnání chodníku se tento opakovaně 
propadá. Bude nutné opravit spolu s chodníkem i napojení kanalizace

     Plán termínů setkání na rok 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 10.4.2012
Zapsala: ing. Irena Tyksová




