
Zápis ze 17. jednání MV místní části Popovice ze dne 10. 1. 2017 

7. Úkoly pro členy MČ 

8. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

10. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání: 

 

Bod 1  

Bohužel do dnešního dne (31. 1. 2017) nemáme žádnou odpověď na prosincový zápis. 

Bod 2 

Paní Tyksová  informoval ostatní členy MV o situaci s pergolou v Popovicích, donesla 2 návrhy řešení 

a z těch byla vybrána jedna varianta. 

Bod 3 

Stížnosti občanů na špatné nebo spíš vůbec žádné odklízení sněhu v ulicích Hanácká, jen polovina 

ulice), U trati a Kovářská vůbec. Byl poslán e-mail na TSMPr.  Zatím žádná odpověď. 

Bod 4 

V březnu bude probíhat v Popovicích oslava MDŽ, z tohoto důvodu proběhlo předběžné rozdělení 

úkolů pro zajištění hladkého průběhu této akce. Předpokládá se účast cca 40 žen. 

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. Reakce na prosincový zápis 

2. Informace i pergole 

3. Stížnosti občanů na úklid chodníků 

4. Příprava MDŽ 

5. Oprava rozhlasu 

6. Telefonáty z magistrátu města Přerova 



Bod 4  

V měsíci březnu bude oslava MDŽ. Místní výbor jako každý rok, chystá pro ženy z Popovic malé 

občerstvení a kulturní vložku. Přípravy a rozdělení úkolů jednotlivým členům MV. 

 

Bod 5 

Na upozornění občanů, že nefunguje rozhlas v Popovicích, byl kontaktován pan Raba z magistrátu 

města, a požádán o zprostředkování opravy. Rozhlas byl opraven ve velice krátké době. Děkujeme. 

 

Bod 6 

Stalo se to již několikrát, že jsem měl zmeškaný hovor z magistrátu města. Když jsem na toto číslo 

zavolal, dovolal jsem se pouze na ústřednu magistrátu, kde mi bylo sděleno, že nevědí, kdo to volal, 

protože je to přes bránu operátora. 

Stalo se to zrovna nedávno, když na Přerovsku byla zaznamenána ptačí chřipka a já se jen domnívám, 

že 2 telefonáty se týkaly této věci. 

Asi by se to chtělo zamyslet nad používáním těchto nekonkrétních telefonů. 

 

Bod 7 Úkoly pro členy MČ 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, termín 
plnění 

1/16/2017 -  

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, termín 
plnění 

1/16/2017 Stalo se to již několikrát, že jsem měl 
zmeškaný hovor z magistrátu města. Když 
jsem na toto číslo zavolal, dovolal jsem se 
pouze na ústřednu magistrátu, kde mi bylo 
sděleno, že nevědí, kdo to volal, protože je 
to přes bránu operátora. 

 

 

 

 



Bod 9 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, termín 
plnění 

1/16/2017 -  

 

 

10 Závěr 

V Popovicích 30. 1. 2017 

 

Vladimír Pavlištík, předseda MV 


