
Zápis z 20. jednání místního výboru místní části Popovice ze dne 11. 4. 2017 

 

 

7. Úkoly pro členy MV 

8. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

10. Závěr 

 

Bod 1 

Na upozornění pana O., majitele pole u dětského hřiště v Popovicích, apelujeme na všechny 

občany, aby nevyhazovali žádný odpad ani vyhrabanou trávu a další věci ze zahrad jinam než 

do přistavovaných kontejnerů. Pan O. nás informoval, že vniká černá skládka u dětského 

hřiště, a že je stavební suť dokonce sypána do koryta Vinarského potoka v témže místě. 

Proto žádáme i strážníka MP - p. Kopla o častější kontrolu dané lokality. 

Výzva občanům na neukládání odpadu jinam než do kontejnerů bude vyhlášena i místním 

rozhlasem. 

 

Bod 2 

Opakovaně žádáme o vysekání náletů u autobusové zastávky v Popovicích. Ten, kdo vyjíždí z 

Popovic má velmi omezený výhled na vozidla jedoucí od Předmostí. Dále žádáme o vykácení 

náletů podél cesty mezi MČ Popovice a MČ Lýsky. Nálety zasahují již do vozovky a při 

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. Upozornění pana O. na černou skládku 

2. Vysekání náletů u autobusové zastávky 

3. Označení výtluků na ulicích Popovická a Hanácká 

4. Dodláždění chodníku u dětského hřiště 

5. Informace ohledně pergoly 

6. Projektová dokumentace na chodníky 



současném provozu spojeném s výstavbou dálnice je cesta nebezpečně zúžená zmiňovanými 

nálety. 

 

Bod 3 

Dne 5. 4. 2017 bylo místním šetřením za účasti paní Šikulové a pana Pazdery z Odboru správy 
majetku provedeno označení oprav výtluků. Oprava by měla být provedena v měsíci dubnu, 
nejpozději v květnu. 
 

Bod 4 

Dále bylo téhož dne dojednáno dodláždění chodníku u dětského hřiště v Popovicích. Pan 

Pazdera Odboru správy majetku byl pověřen vypracováním návrhu na možné dodláždění. 

Tento návrh je již vypracován a schválen MV Popovice. 

Bod 5 

Dne 5. 4. 2017 byla svolána pracovní schůzka ohledně střechy na pergolu, která má být 

umístěna u dětského hřiště v Popovicích. Za magistrát města Přerova byli přítomni paní 

Koryčanová- Městská architektka a pan Kašpárek - Stavební technik, dále paní Tyksová- 

projektantka pergoly a za MV Popovice pánové Röss a Pavlištík. 

Tato schůzka vznikla na základě schválení jiného tvaru střechy pergoly, než jakou si 

odsouhlasila většina členů MV Popovice na dřívějším jednání. 

Paní Koryčanová sdělila, že dá doporučení na provedení sedlové střechy, dle jejího názoru se 

lépe hodí do dané lokality. MV měl námitky jednak ohledně ceny, o kterou se sedlová 

střecha navýší, další věcí byla větší šířka včetně okapů a svodů střechy a hlavně se tam 

mnohem více hodí střecha pultová, dle mínění většiny členů MV. 

Paní Tyksová informovala členy MV, že odstupuje od projektování pergoly, a to z důvodu 

střetu zájmů (je členkou mv Popovice). 

MV tedy osloví jiného projektanta, který bude výše zmíněnou pergolu projektovat a zajistí 

potřebná povolení. Bohužel se celý proces vrací na začátek a nová pergola by se snad mohla 

ještě stihnout postavit v letošním roce. 

Dále se opakovaně členové MV Popovice vyjádřili a odsouhlasili tzv. pultovou střechu na 

pergole. 

 

 

 



Bod 6 

MV se obrací na pana Salabu z Odboru majetku města Přerova se žádostí o zadání na 

projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci chodníků v MČ Popovice. Jedná se o 

chodníky u nově opravené cesty. 

Bod 7 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok  

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín 

1/20/2017 -  

2/20/2017 -  

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok  

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín 

1/20/2017 MV se obrací na pana Salabu z Odboru 
majetku města Přerova se žádostí o zadání na 
projektovou dokumentaci na celkovou 
rekonstrukci chodníků v MČ Popovice. Jedná 
se o chodníky u nově opravené cesty. 
 

 

 

Bod 9 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok  

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín 

1/20/2017   

2/20/2017   

 

Bod 10 Závěr 

V Popovicích 18. 3. 2017 

Zapsal: Vladimír Pavlištík, předseda MČ Popovice 

 


