
Zápis z 15. jednání místního výboru místní části Popovice ze dne 11.10.2016 

 

Místo konání: Úřadovna Předmostí 

Přítomni: Vladimír Pavlištík - předseda 

 Vladimír Röss 

 Roman Horký  

 Ing. Irena Tyksová 

 Josef Venský 

Omluveni:  

Hosté: Strážník Mě Policie, okrsek Předmostí a Popovice  Mgr. René Kopl 

 

 

Program jednání:   

1. Poklopy na studních 

2. Nálet zeleně 

3. Oprava výtluků 

4. Důstojné místo u pomníku 

5. Podnět pana A. 
6. Vyznačení zákazu parkování tzv. žlutou čárou 
7. Vyznačit přechod pro chodce 

8. Vysoký nástupní ostrůvek 

9. Odsouhlasení výdajů na rok 2017 

10. Priority na rok 2017 

11. Kontejner na Bioodpad 

12. Kolaudace opravené cesty 

13. Úkoly pro členy MČ 

14. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

15. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

16. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání:  

Bod 1 

Opakovaná žádost o výměnu poklopů studní. Jedná se o 2 studny v Popovicích na dosti 

frekventovaných místech. Může dojít k jejich propadnutí a tím pádem jsou nebezpečné 

hlavně pro děti. 

Bod 2 

Odstranění náletů zeleně a to u aut. zastávky směrem do města a dále podél cesty do Lýsek. 

Bod 3 



Oprava výtluků po opravě vodovodního řadu. 

Bod 4 

Vyčištění a pravidelná údržba pietního místa, zejména vzrostlých tují. 

Bod 5 

Spoluobčan p. A. se obrátil o pomoc na MV ve věci žádosti o vyznačení zákazu parkování 

před řadou garáží  z důvodu parkování vozidel jedoucích do přilehlé prodejny dřeva a tudíž 

on nemůže vyjet svým vozidlem. MV požádal o pomoc strážníka MP p. Kopla. Pan Kopl 

navštíví dotyčného a navrhne, jaké jsou možnosti vyřešení dané situace. O výsledku bude 

strážník informovat členy MV. 

Bod 6 

Vyznačení tzv. žlutou čárou zákaz parkování v zatáčce u kapličky a dále vyznačení žlutou 

přerušovanou čarou zákaz stání za kapličkou na ulici Kovářská. 

Bod 7 

Vyznačit přechod pro chodce mezi aut. zastávkami z důvodu větší bezpečnosti. 

Bod 8 

Na podnět více občanů žádáme o upravení výšky části nástupního ostrůvku ve směru do 

Vinar. Ostrůvek je moc vysoký, starší lidé a maminky s kočárky mají problém z něho 

bezpečně sejít, raději chodí po cestě, což je v současné době vzhledem k výstavbě dálnice 

velice nebezpečné. 

Bod 9 

Odsouhlasení výdajů na rok 2017. MV Popovice navrhuje navýšení financí na kulturu z 6% na 

10%, (přiložený návrh akcí pořádaných mč Popovice na rok 2017). 

Bod 10 

Priority na rok 2017 

Hrazeno z rozpočtu města:  

 -  dokončení opravy komunikace a chodníků v ulicích Hanácká a Kovářská: realizována pouze 

komunikace, chodníky stále zůstávají prioritou . 

- oprava kříže u aut. zastávky - údajně není majetek města 

Hrazeno z rozpočtu MČ Popovice 

- vybudování pergoly u dětského hřiště: zůstává prioritou 



- nákup a umístění stánku a vydláždění ploch u dětského hřiště: zůstává prioritou. 

Bod 11 

Dotaz na TS Přerov ohledně přistavování kontejnerů na Bioodpad. 

Bod 12 

Kdy je plánovaná kolaudace opravené komunikace na Hanácké a Kovářské ulici. 

Oprava špatného odtokového kanálku ve vjezdu rodinného domku na ulici Kovářská (viz 

přiložené foto). 

Bod 13 Úkoly pro členy MČ 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/15/2016 -  

2/15/2016 -  

 

Bod 14 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/15/2016 Žádost o výměnu poklopů studní. Jedná se o 2 
studny v Popovicích na dosti frekventovaných 
místech, nejsou bezpečné 

 

2/15/2016 Odstranění náletů zeleně a to u aut. zastávky 
směrem do města a dále podél cesty do Lýsek 

 

3/15/2016 Oprava výtluků po opravě vodovodního řadu  

4/15/2016 Vyčištění a pravidelná údržba pietního místa, 
zejména vzrostlých tují 

 

5/15/2016 Vyznačení tzv. žlutou čárou zákaz parkování v 
zatáčce u kapličky a dále vyznačení žlutou 
přerušovanou čarou zákaz stání za kapličkou 
na ulici Kovářská 

 

6/15/2016 Vyznačit přechod pro chodce mezi aut. 
zastávkami z důvodu větší bezpečnosti 

 

7/15/2016 Na podnět více občanů žádáme o upravení 
výšky části nástupního ostrůvku ve směru do 
Vinar. Ostrůvek je moc vysoký, starší lidé a 
maminky s kočárky mají problém z něho 

 



bezpečně sejít, raději chodí po cestě, což je v 
současné době vzhledem k výstavbě dálnice 
velice nebezpečné. 
 

8/15/2016 Dotaz ohledně přistavování kontejnerů na 
Bioodpad 

 

9/15/2016 Kdy je plánovaná kolaudace opravené 
komunikace na Hanácké a Kovářské ulici 

 

10/15/2016 Oprava špatného odtokového kanálku ve 
vjezdu rodinného domku na ulici Kovářská, viz 
foto 
 

 

 

Bod 15 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/15/2016 -  

2/15/2016 -  

 

Bod 16 Závěr 

V Popovicích 13.10.2016 

Vladimír Pavlištík - předseda 

 

 

 


