
Zápis z jednání osadního výboru místní části Popovice
konaného dne 12.10.2013

Přítomni :
za osadní výbor
Vladimír Pavlištík ml., Vladimír Röss , Roman Horký, Ing. Irena Tyksová

Pracovní jednání

 Členové osadního výboru a pět dobrovolníků se sešlo na podzimní úklidové brigádě 
na hřišti v Popovicích

 Provedeny byly úklidové práce na hřišti a okolí, odstranění plevele a zazimování 
potřebného v blízkém okolí 

Zhodnocení uskutečněných akcí

 Osazení dopravního zrcadla v zatáčce ulic Hanácká - Kovářská , zrcadlo bylo osazeno 
je potřeba zhodnotit jeho umístění, zejména výšku, jeví se vysoko

 Místní rozhlas (Varovný a vyrozumívací systém ) by měl být dle sdělení zástupců 
Magistrátu města instalován dle SOD do 29.11.2013, zástupci města vyzvou předsedu 
OV k instalaci zařízení v předstihu

 V průběhu října byla provedena úprava štěrkové  komunikace  za zahradami (od 
Předmostí ke hřišti)  během přípravy město Přerov dohodlo odkup 1 m šířky pozemku 
od vlastníka sousedního pozemku pana O.  pro možnost ponechání šířky cesty 
v původním rozměru.  Byla provedena úprava pozemku cesty, odplevelení, štěrkové 
úpravy hrubším a jemnějším kamenivem se zaválcováním. Kontrola s dodavatelem 
proběhla na kontrolním dnu se zástupcem města panem Kašpárkem a panem 
Pavlištíkem

 Ze strany občana pana K. byla vznesena připomínka k úpravě komunikace, její 
nerovnosti s kaluží po dešti. Připomínka byla řešena, dodavatel přizván, bude 
v nejbližší době opraveno

 Kontejner na bioodpad byl ze strany města několikrát v průběhu měsíce října 
zkušebně umístěn vedle hřiště, občané možnosti vždy plně využili a kontejner byl 
naplněn. Přistavení kontejneru v podzimních měsících se jeví jako velmi užitečné, do 
dalších let požadujeme opět jeho přistavení

 Při sklizni pole za hřištěm bylo operativně, po upozornění občanů, řešeno znečištění 
vozovky zemědělskou technikou. Zástupce městské policie pan Pazdera viníky dostihl 
a vyzval k úklidu s výstrahou do budoucna

Výhled

 Členové OV připravují přehled potřebných akcí na příští rok s ohledem na 
předpokládané finance ze strany města 

 Do konce roku se předpokládají ještě dvě setkání OV, termín bude oznámen

 Bude řešena příprava konce roku – Mikuláš, ohňostroj 

V Přerově, dne 12.10.2013
Zapsala: ing. Irena Tyksová


