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Zápis z jednání výboru místní části Popovice
konaného dne 21. dubna 2015

Přítomni :
za místní výbor
Vladimír Pavlištík ml., Roman Horký, Ing. Irena Tyksová, Vladimír Röss, Josef Venský
za Magistrát města Přerova
Ing. Bohumír Střelec – TSMPř. – jednatel, Bronislav Pazdera - městský strážník

PROJEDNÁNÍ

 Jednatel společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. – se představil  jako nový
jednatel, seznámil výbor s novou koncepcí a s již známými změnami v provozu TSmPř

 Projednány – mapy sečení – dodává město Přerov, výbor připraví do 31.12.2015

 Stejný režim je i s plánem zimní údržby, plán do konce letošního roku

 Požadavek doplnění odpadkových košů na území místní části Popovice, za TSMP 
řeší pan Kuban tel. 724 232 042

 Ing. Střelec nabídnul zasílat požadavky a připomínky směrované  na Technické služby 
přímo na jeho e-mail pro operativnost řešení

 Podána informace o schválení převodu finančních prostředků z loňského roku do 
letošního – schválilo zastupitelstvo města

 Projednána trasa vedení cyklostezky  (Předmostí – Popovice- lokalita Za Humny-
napojení na Vinary)

 Zajistit  omezení rychlosti na 30 km/hod. v celé obci (nyní jsou rychlosti v obci 
rozdílné) strážník projednává – trvá

 Projednat možnost umístění retardéru na ulici U Dráhy – projedná strážník

REALIZOVÁNO

 Požadavek opravit výtluky v části komunikace  naproti zastávky u Vinar – provedeno
dle možností operativně, stále ale trvá neutěšený stav této komunikace, která je 
požadována opravit

PLÁN AKCÍ
 Jarní úklid okolí hřiště - trvá

PLÁN  TERMÍNŮ SETKÁNÍ NA ROK 2015

 Příští setkání : 12. květen 2015

 Další setkání :  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 21.4.2015
Zapsala: Ing. Irena Tyksová


