
Zápis z jednání osadního výboru místní části Popovice
konaného dne 11.9.2012

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

Info ze strany města Přerov

 Info  o výsledcích schváleného rozpočtu  Zastupitelstvem města Přerova -  pro místní část 
Popovice, 550,- Kč/osobu v roce 2013

 Info o realizaci dálnice, výkresy, výběrové řízení…..

Požadavky osadního výboru

 OPRAVA CESTY A CHODNÍKŮ V ULICI Hanácké a Kovářské – opakovaný požadavek

 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) –
opakovaný požadavek

 Žádost o umístění označení místní části Popovice ze strany od Předmostí na ulici Hanácké

 Požadavek o vypínání světelné signalizace na křižovatce při výjezdu z Předmostí v době 
víkendu (zkušebně na 6 měsíců)

 Požadavek provedení výsadby zeleně (borovice, smrky, tůje) okolo plotu hřiště v Popovicích, 
tak jak bylo navrženo v původním projektu. Hřiště působí nedokončeně, chybí mu navržená 
zeleň, která by zútulnila a zejména částečně zastínila plochy hřiště a okolí.


Zhodnocení a plán akcí osadního výboru

 Zhodnocení úspěšné akce : S kytarou u ohně,  kdy se  25. srpna 2012 sešlo padesát občanů 
místní části. Občané se za pěkného letního večera   pobavili  a zazpívali  si  okolo ohně u 
hřiště v Popovicích 

 Dohodnut termín přání paní   H.L.   k významnému životnímu  jubileu

 Dohodnuta brigáda členů výboru OV a občanů místní části na zvelebení okolí hřiště a okolí 
(nátěry potřebných konstrukcí a prvků, údržba a opravy)

     Plán termínů setkání na rok 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 11.9.2012
Zapsala: ing. Irena Tyksová




