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Zápis z  jednání Místního výboru místní části Popovice 

ze dne 13.10.2015 

Místo konání: Přerov – Předmostí - úřadovna 

Přítomni: Vladimír Pavlištík – předseda 

 Vladimír Röss  

 Roman Horký 

 Ing. Irena Tyksová 

 Josef Venský 

Omluveni:  - 

  

  

Hosté: Miroslav Kašpárek – MM Přerova 

  

 
 

Program jednání:  

  

1. Vinarský potok – čištění – Povodí Moravy  

2. Veřejné osvětlení 

3. Pergola 

4. Projednáno 

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

6. Připravované akce 

7. Příští setkání 

  
 

Stručný zápis z pr ůběhu jednání 

Bod 1  

• Pan Kašpárek seznámil výbor s výsledky místního šetření dle obsahu zápisu 

• Povodí Moravy, s.p. správce toku odstraní náletové dřeviny zasahující do toku 

  v době vegetačního klidu, slíbila ing. Čechmánková 

• Bylo dohodnuto, že MMPr správa majetku a komunálních služeb zjistí skutečný stav 
zatrubnění části toku v ul. Hanácká, v případě zanesení pročistí  v termínu do 
30,11,2015 

Bod 2 

• Úprava a rozšíření veřejného osvětlení v ulici Kovářské – pan Kašpárek seznámil  se 
stavem 

• Projekt hotov, placen z finančních prostředků MČ Popovice 

• Provádí se výběrové řízení, s nabídkami bude výbor seznámen 
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• Společně bude vybrán dodavatel 

• Členové MV se rozhodnou kdy bude realizace 

 

Bod 3 

• Smlouva s VaK Přerov  o umístění pergoly a stánku připravena 

• Budou osloveni projektanti pro zpracování projektu 

 

Bod 4 

• Památeční kříž u cesty na Vinary, projednat s paní Švástovou potvrzení vlastnictví 
města Přerov  a  možnost využití dotací z krajského úřadu na jeho opravu 

• Výsadba stromů u hřiště  - urgence paní Doupalové, Macháčkovi 

• Umístit  dopravní značky - označení zón v místní části  

 

Bod 5 

• Urgence výsadby stromů – paní Doupalová 

• Dotace na opravu památečního kříže – paní Švástová 

 

Bod 6 

• Příprava Mikuláše na 5.12.2015 

 

Bod 7 

• Další setkání :  10. listopad 2015 

Setkání se uskuteční vždy v  úřadovně v Předmostí v 18.45 hod  
Případné změny budou uvedeny na webu 

 

 

 

 

 

V Přerově, dne 13.10.2015 
Zapsala:  Ing. Irena Tyksová 

 

 


