
Zápis z jednání osadního výboru místní části Popovice
konaného dne 12.2.2013

Přítomni :
za osadní výbor
Vladimír Röss , Roman Horký, Radek Pospíšilík, Ing. Irena Tyksová
za  Magistrát města Přerova
Bronislav Pazdera - strážník
za občany
Zbyněk Duda

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

 Pan  Z.D.   se přišel informovat, kdy bude realizována oprava komunikace a vybudovány 
chodníky a to z důvodu dokončení  výstavby rodinného domu na p.č. st. 

 Pro pana D.  žádáme o stanovisko, pokud nebude komunikace v letošním roce realizována,
tak s jakou výškou vozovky má pan D.   při realizaci vjezdu počítat a zda na  úpravu chodníku a 
vjezdu může získat finanční podporu ze strany města Přerov

 Rovněž před dokončeným domem p.č. st.,  paní Č.M.   pozemek podmáčený rozblácený, u 
domu se nedá parkovat, chodit 

 OPAKOVANĚ POŽADUJEME Z DŮVODU NEUTĚŠENÉ SITUACE KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ 
V ULICI Kovářské    O SDĚLENÍ JAK A KDY  BUDE ŘEŠENO, SITUACE JE KRITICKÁ, HROZÍ 
NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ OSOB, KTERÉ NEMAJÍ KUDY CHODIT, JEZDIT S KOČÁRKY, NA KOLE….
(ROZBITÁ CESTA, ROZBITÉ CHODNÍKY, ROZBLÁCENÉ OKRAJE VOZOVEK)

 Opakovaně  požadujeme  řešení nebezpečné situace v zatáčce  u kapličky, požadujeme 
umístit zrcadlo, které mělo být osazeno v prosinci 2012

 Dále požadujeme posunout dopravní značení – omezení rychlosti na 30 km/hod  v ulici 
Kovářské

 Opět urgujeme opravit vjezd u domu č. 6  (pan J.N.)   hluboká díra ve vjezdu, která byla 
v lednu opravena  a již se znovu propadla

 Požadujeme odpovědi na požadavky a dotazy z lednového zápisu

 PLÁN AKCÍ : 

Oslava MDŽ  9. března 2013  v 15.00 hod. v úřadovně v Předmostí,
Dohodnuty nákupy a program setkání 
Rozneseny pozvánky na oslavu MDŽ

     Plán termínů setkání na rok 2013  : 

12. březen 2013, 9. duben 2013, 14. květen 2013, 11. červen 2013
červenec + srpen dle potřeby, termíny na další měsíce budou dohodnuty později
Setkání se uskuteční vždy v úřadovně v Předmostí v 18.45 hod
Případné změny budou uvedeny na webu

V Přerově, dne 12.2.2013
Zapsala: ing. Irena Tyksová


