
Zápis z 16. jednání MV místní části Popovice ze dne  8.11.2016 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9. Závěr 

  

 

Stručný zápis z průběhu jednání: 

Bod 1 

MV MČ Popovice bere na vědomí a souhlasí s vyjádřením na naše požadavky v bodech 1 - 5 , 

9/15/2016 . 

Nesouhlasíme ale s vyjádřením v bodech 6,7,8,10/15/2016.  

 - bod 6  - přechod pro chodce je podle nás nutností vzhledem k výstavbě dálnice a tudíž 

zvýšenému provozu na komunikaci 

 

 

Místo konání: Úřadovna Předmostí 

Přítomni: Vladimír Pavlištík – předseda  

 Vladimír Röss 

 Roman Horký 

 Ing. Irena Tyksová 

 Josef Venský  

  

  

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

  

Program jednání:  

1. Kontrola splnění úkolů 

2. Poklopy studní 

3. Vyznačení zákazu parkování před garážemi 

4. Připomínka pana Venského na výbor pro MČ 

5. Příprava na Mikuláše 

6. Úkoly pro členy MČ 



-bod 7 - nám se nejedná o zastávku do Vinar, ale opačným směrem, kde starší občané a 

maminky s kočárky velmi těžko překonávají těch 200mm nástupní hrany. Proto chodí po 

silnici a vystavují nejen sebe, ale i ostatní účastníky provozu dosti velkému nebezpečí 

-  bod 8 - kontejnery na Bioodpad už nejsou delší dobu a vtom vidíme problém, protože se 

snažíme naučit lidi třídit odpad a kompostovat, a potom jim v tom bráníme, vím, že občané 

dostali kompostery, ale ty nestačí, potom dávají trávu a další věci do normálního odpadu a 

tím dochází k plnění skládky materiálem, který mohl být využit jinak. 

-  bod 10 - jde nám o odtokový kanálek, který je jen asi na 1/3 šířky vjezdu, což rozhodně 

nestačí, dále je ukončen do hlíny, čímž voda neodtéká, a naopak vyplavuje zeminu  

Bod 2 

 Poklopy u studní i natřít, ale rádi bychom znali cenu, za jakou bude tato akce realizována, a 

potom bychom se rozhodli, jestli na to máme finance. Odstranění studny v ulici Kovářská 

bude řešena na nejbližší schůzi MV. 

Bod 3 

Pan A.  trvá na vyznačení tzv. žlutých čar před garážemi na ulici Hanácké, jedná se o 4 garáže. 

Více informací bude sděleno při osobním jednání. 

Bod 4 

Pan Venský z rodinných důvodů nemůže docházet pravidelně na schůze výboru pro místní 

části. Proto navrhujeme, aby možnost hlasovat místo něho měli i ostatní členové místní časti 

Popovice, kteří ho dočasně nahradí. 

Bod 5 

Jako každý rok, tak i letos pořádá MV Popovice Mikulášskou nadílku. Byly rozdány úkoly 

spojené s touto akci a  zajištěny kostýmy a sladkosti pro děti . 

 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 

termín plnění 

1/15/2016 Nesouhlas s vyjádřením k podnětu: 

Vyznačit přechod pro chodce mezi autob. 

zastávkami z důvodu větší bezpečnosti 

Zda je možno řešit nějak jinak.  

 



2/15/2016 K podnětu: Na podnět více občanů žádáme o 

upravení výšky části nástupního ostrůvku ve 

směru do Vinar. 

Nejedná o zastávku do Vinar, ale opačným 

směrem, kde starší občané a maminky s kočárky 

velmi těžko překonávají těch 200mm nástupní 

hrany. Proto chodí po silnici a vystavují nejen 

sebe, ale i ostatní účastníky provozu dosti 

velkému nebezpečí 

 

 

3/15/2016 Žádost na vyčíslení ceny nátěrů na poklopy 

studní. 

 

4/15/2016 Pan A.  trvá na vyznačení tzv. žlutých čar před 

garážemi na ulici Hanácké, jedná se o 4 garáže. 

 

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 

termín plnění 

1/15/2016 -  

 

Bod 8 Závěr 

V Přerově dne 30. 11. 2016 

Vladimír Pavlištík, předseda 

 


