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Zápis z jednání výboru místní části Popovice
konaného dne 10. února 2015

Přítomni :
za místní výbor
Vladimír Pavlištík ml., Roman Horký, Ing. Irena Tyksová, Vladimír Röss, Josef Venský
za Magistrát města Přerova
Bronislav Pazdera - strážník
za občany
pan Zbyněk Duda 

PROJEDNÁNÍ

 Připomínky a žádost o řešení pana Dudy 
Chodník a plocha před objektem jejich rodinného domu čp 85/1a na ulici Kovářská  je 
neúnosný,  rozbitý chodník, bláto, místo před domem je nejnižší část vozovky v zatáčce, stéká 
se odvodnění celé komunikace, vzhledem k nevyřešené komunikaci je toto místo nejhorší 
v celé ulici a třeba vyřešit

 Veřejné osvětlení  je špatně nastaveno, zhasíná, směrem od zastávky od Vinar chodí občané 
po tmě

 Pan Duda upozornil a  velké množství koček, které obtěžují občany u vstupu do domů

 Směrem od kapličky na ulici Kovářská v případě většího množství sněhu není tento odklizen

 Požadavky a náměty ostatních občanů
Označit obytnou zónu s omezenou rychlostí ze strany od zastávky
Seřídit osvětlení v celé místní části, pravděpodobně se jedná o čidlo u trafostanice
Opravit všechny chodníky v obci v ulici Popovické, Hanácké, Kovářské, dlaždice jsou uvolněné, 
zlomené, hrozí zranění občanů

 Městský strážník Pazdera
Přislíbil řešení problému koček a podporu označení obytné zóny 

 Členové místního výboru projednali plán akcí a investic pro začínající rok, zejména úpravy u 
hřiště tj. Pergolu s posezením a dodlážděním plochy, nákup dřevěného domku,
Realizace opravy komunikace a chodníků v ulici Kovářské

 V neděli 8. února 2015 byly občanům vydány nádoby a sila na biologický odpad

 Na 7. března 2015 se připravuje oslava Dne žen, členové projednali a rozdali si úkoly pro 
přípravu  akce

PŘIPOMÍNKY, POŽADAVKY MČ včetně OPAKOVANÝCH VÝZEV

 VYŘEŠIT POŽADAVEK OBČANA DUDY před objektem čp.85/1a na ulici Kovářské

 OPRAVIT KOMUNIKACI A CHODNÍKY V ULICI KOVÁŘSKÉ

 Umístit lampu veřejného osvětlení v místě za kapličkou, v ulici směrem k novostavbě 
rodinného domu – OPAKOVANĚ z dubna 2014

 Seřídit osvětlení v obci, pravděpodobně čidlo u kapličky,  při osvícení vozidly zhasne 
osvětlení v celé obci

 Opravit chodníky

 Úklid sněhu v ulici Kovářská zařadit do plánu

 Osazené zrcadlo v zatáčce u kapličky snížit, upravit – OPAKOVANÁ VÝZVA

 Opravit památeční kříž u cesty do Vinar, nebezpečí zřícení – OPAKOVANÁ VÝZVA
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 Označit začátek a konec Popovic a Předmostí na ulici Hanácká – OPAKOVANÁ VÝZVA

 Ořezat dvě nakloněné břízy v ulici Kovářské, hrozí  při zátěži sněhem nebo větrem zlomení 
a pád do cesty

PLÁN AKCÍ

 Oslava MDŽ je naplánována na sobotu 7. března 2015 v 15 hodin v sále úřadovny 
v Předmostí,  akce i s programem naplánována, roznesení pozvánek, vyhlášení rozhlasem

 Na příští setkání  zveme zastupitele města Přerova Radka Pospíšilíka

PLÁN  TERMÍNŮ SETKÁNÍ NA ROK 2015

 Příští setkání : 10. březen 2015

 Další setkání :  14. duben, 12. květen , 9. červen 2015
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 10.2.2015
Zapsala: Ing. Irena Tyksová


