
Zápis z 19. jednání místního výboru místní části Popovice 

ze dne 14. 3. 2017 

 

Program jednání:  

1. Zhodnocení MDŽ 

2. Informace od strážníka Mě policie 

3. Informace pana Venského ohledně úklidu, bioodpad - svoz 

4. Zakoupení sítí na dětské hřiště 

5. Čištění a vysekání trávy na Vinarském potoce 

6. Úkoly pro členy MČ 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání: 

Bod 1 

Dne 4. 3. 2017 se v zasedací místnosti ve škole v Předmostí konala oslava MDŽ pro místní 

část Popovice. Tato akce byla podpořena cestovatelskou přednáškou paní Patočkové. Ženy 

dostaly květinu, malý dárek, který nám poskytl Magistrát města a drobné občerstvení. 

Zúčastnilo se jí cca 35 žen. 

Bod 2 

Strážník Mě policie, pan Kopl, nás informoval, že zatím nebyl žádný problém, u kterého by 

bylo zapotřebí jeho asistence. Dále konstatujeme, že občané Popovic vnímají častou 

přítomnost strážníka pana Kopla velmi pozitivně. 

Bod 3 

Pan Venský podal informace o jarním úklidu. 

Jarní úklid přírody v rámci akce Ukliďme Česko, bude v sobotu 8. dubna startovat i v Přerově. 

Dobrovolníci zbaví přírodu od nepořádku v okolí Lagun a na pravém břehu Bečvy, dále pak na 

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  

  



pozemcích podél Strhance a také v lokalitě Hradisko v Předmostí, kde se počítá i s opékáním 

špekáčků, které dobrovolníci dostanou. Důležité je mít vhodné oblečení, dobrou obuv, 

pracovní rukavice a ideálně i hrábě. Sraz lidí z řad veřejnosti je mezi osmou a devátou 

hodinou ranní na těchto třech místech:  

8.30 hod. na manipulační ploše (parkovišti) v Předmostí - naproti hospody U mamuta 

9.00 na parkovišti u Lidlu 

9.00 u loděnice v Bezručové ulici 

Organizátor akce (Statutární město Přerov, odbor stavebního úřadu a životního prostředí) 

vyzývá dobrovolníky, kteří se chtějí do úklidu přírody zapojit, aby se přihlásili do 4. dubna na 

adrese: yvona.machalova@prerov.eu nebo na telefonním čísle 730 524 699. 

Od pondělí 3. 4. 2017, začíná svoz bio odpadu z místních částí a rodinné zástavby v Přerově. Svoz 
bude probíhat vždy v sudých týdnech až do konce měsíce listopadu. 

V týdnu od 10. 4. 2017 budou přistavovány v místních částech velkoobjemové kontejnery na 
bio odpad. 

Bod 4 

Při kontrole dětského hřiště v Popovicích byla objevena velká díra v síti cca 2x3 metry, která 
vznikla vyřezáním.  Byl požádán pan Venský, aby přesně tuhle díru změřil, a dodal potřebný 
kus sítě k opravě včetně dalšího potřebného materiálu. 

Dále byl požádán, zda by posoudil umístění tzv. pružinového houpadla na dětské hřiště. 

Bod 5 

Obracíme se na Povodí Moravy o vyčištění nánosů bláta a posečení trávy v korytě Vinarského 
potoka, hlavně u dětského hřiště v Popovicích. 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované ke členům MČ 

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 

Termín plnění 

1/19/2017 Vyřešit opravu vyřezané sítě  J. Venský 

2/19/2017 Posoudit stav houpadla na dětské hřiště J. Venský 
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Bod 7 Žádosti a podněty směrované na MMPr 

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 

Termín plnění 

1/19/2017 Obracíme se s žádostí na Povodí Moravy o 

vyčištění nánosů bláta a posečení trávy v 

korytě Vinarského potoka, hlavně u 

dětského hřiště v Popovicích. 

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 

Termín plnění 

1/19/2017 -  

 

Bod 9 Závěr: 

V Přerově 30. 3. 2017 

Vladimír Pavlištík 

 

 

 


