
Zápis z 14. jednání místního výboru místní části Popovice ze dne 29.7.2016 

  

Místo konání: Úřadovna Předmostí  

Přítomni: Vladimír Pavlištík – předseda 

 Vladimír Röss 

 Roman Horký 

 Ing. Irena Tyksová 

 Josef Venský 

Omluveni:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Souhlas se sjezdem k p.č. 102/49 a 102/51 na komunikaci na p.č. 102/46 
v k.ú. Popovice u Přerova, vč. upozornění 

2. Pergola – dokončení projektu a povolení, realizace 

3. Realizace rekonstrukce 56 komunikace Hanácká – Kovářská  

4. Výzva k čištění chodníku 

5. Oprava uvolněného svodu na kapličce v Popovicích - opakovaně 

6. Opakovaná výzva k opravě chodníku v ulici Hanácká u RD č.p. 59/41 

7. Úkoly pro členy místního výboru 

8. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

10. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání: 

Bod 1 

Výbor místní části vydal souhlas s realizací sjezdů na p.č. 102/56 k místní komunikaci na p.č. 102/46 

k RD na p.č. 102/4, (pan M.H.), a 102/51, (T.K., E.R.). Výbor místní části upozorňuje, že občané v této 

části katastrálního území Popovice u Přerova mají trvalé bydliště v místní části Přerov XI  - Vinary. 

Žádáme vysvětlení a řešení tohoto nesouladu zejména z důvodu finančních příspěvků do rozpočtu na 

obyvatele místní části Popovice, kdy příspěvky získává místní část Vinary a věci související 

s katastrálním územím řeší výbor Místní části Popovice. 

Bod 2 

Dle informace projektanta pergoly bude povolení vyřízeno do konce měsíce srpna. 

Požadujeme dodržení této lhůty z důvodu nutnosti realizace pergoly ještě v letošním roce, kdy jsou 

pro tuto akci finanční prostředky připraveny již z loňského roku a musí být letos vyčerpány. 

 

 



 
Bod 3 
 
Byla zahájena akce: Rekonstrukce komunikace v ulici Hanácká a Kovářská. Členové výboru 
se pravidelně účastní kontrolních dnů, vždy ve středu v 7.30 hod. Reagují a řeší požadavky 
občanů místní části. Členové výboru MČ Přerov X- Popovice na kontrolní den 27.7.2016 
předali stavebnímu dozoru za Město Přerov ing. Dostálovi zápis s požadavky, které požadují 
založit do stavebního deníku a zejména řešit jednotlivé jeho body. V zápise upozorňují 
investora na uvedené skutečnosti a žádají o přijetí opatření k řešení uvedené problematiky 
týkající se rozestavěnosti stavby: Rekonstrukce komunikace v ulici Hanácké a Kovářské 
v Přerově X-Popovicích. 
 
 
Bod 4 
 
Zástupci místního výboru požadují vyčištění cesty a chodníků od plevele v části ulice Hanácká 
a U Trati včetně sečení trávy, nyní v části, kde neprobíhá rekonstrukce komunikace. Po 
ukončení stavby a dodláždění chodníků po opravě kanalizace požadujeme vyčistit chodníky 
od plevele a zařadit čištění zejména části od zastávky v ulici Kovářské, kde nebylo pravidelně 
čištěno. Chodníky nejsou v nejlepším stavu a po opravě komunikace a některých vjezdů bude 
třeba chodníky postupně opravit. Do budoucna je třeba všechny chodníky nově řešit, 
doposud občané i členové výboru předpokládali, že budou chodníky řešeny spolu  
s komunikací. Vzhledem k tomu, že tomu tak není, bude třeba toto řešit co nejdříve, protože 
po ukončení stavby budou místa, která nelze ponechat bez úpravy. 
 
 
Bod 5 
 
Opakovaně upozorňujeme na vypadnutý svod z okapu u objektu kapličky v Popovicích. 
V současné době je při přívalových deštích objekt kapličky vlivem zatékání spousty vody 
neustále poškozován!  
 
Bod 6 
 
Opakovaná výzva – oprava chodníku v ul. Hanácká u RD č.p. 59/41, po opakovaných výzvách 
buď nebylo opraveno, nebo po opravě propadnuto znovu. Jedná se o veřejný chodník, po 
kterém denně chodí řada občanů, dětí a maminek s kočárky, požadujeme okamžitou opravu, 
než dojde k úrazu! 
 
Bod 7 Úkoly pro členy místního výboru 
 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
V uvedeném termínu, 
tedy do 30ti dnů se 
vyjádří: 



1/14/2015 --  

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
V uvedeném termínu, 
tedy do 30ti dnů se 
vyjádří: 

1/14/2015 Výbor místní části vydal souhlas 
s realizací sjezdů na p.č. 102/56 k místní 
komunikaci na p.č. 102/46 k RD na p.č. 
102/4, (pan M.H.), a 102/51, (T.K., E.R.). 
Výbor místní části upozorňuje, že 
občané v této části katastrálního území 
Popovice u Přerova mají trvalé bydliště 
v místní části Přerov XI  - Vinary. 
Žádáme vysvětlení a řešení tohoto 
nesouladu zejména z důvodu finančních 
příspěvků do rozpočtu na obyvatele 
místní části Popovice, kdy příspěvky 
získává místní část Vinary a věci 
související s katastrálním územím řeší 
výbor Místní části Popovice. 
 

 

2/14/2016 Zástupci místního výboru požadují 
vyčištění cesty a chodníků od plevele v 
části ulice Hanácká a U Trati včetně 
sečení trávy, nyní v části, kde neprobíhá 
rekonstrukce komunikace. Po ukončení 
stavby a dodláždění chodníků po opravě 
kanalizace požadujeme vyčistit chodníky 
od plevele a zařadit čištění zejména části 
od zastávky v ulici Kovářské. 

 

3/14/2016 Urgujeme opravu svodu okapu kapličky 
v Popovicích – objekt velmi poškozován 
přívalem vody. 

 

4/14/2016 Opakovaná výzva – oprava chodníku v ul. 
Hanácká u RD č.p. 59/41, požadujeme 
důkladnou opravu. 

 

 
 
 
 
 
 



 
Bod 9 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
V uvedeném termínu, 
tedy do 30ti dnů se 
vyjádří: 

1/14/2015 --  

 
 
 
10 Závěr 
 
V Přerově dne 29.7.2016 
 
Zapsala: Ing. Irena Tyksová 


