
Zápis z 21. jednání místního výboru místní části Popovice ze dne   

9. 5. 2017 

 

 

Stručný zápis z průběhu jednání: 

Bod 1 

MV Popovice byl osloven, že bude v měsíci květnu- červnu probíhat těžba sedimentů z 

Vinarského potoka. Vyjádření MV Popovice, je následující: 

- MV Popovice souhlasí s těžbou sedimentů z Vinarského potoka, ale vznáší tyto připomínky: 

 a/ špatný stav propustku na ul. Kovářská, (k zahradním koloniím viz příloha) 

 b/ doporučená cesta přes ulice U cihelny a Ke Kočířům 

- odvoz vytěžených sedimentů minimálně od dětského hřiště v Popovicích, (pohyb dětí v 

korytě a jeho blízkém okolí, venčení psů a také zápach z těchto sedimentů), při prudkých 

deštích, by mohlo dojít k jejich sesuvu zpět do koryta      

 - není jasný rozsah prací dle dodané dokumentace v zahradě u dětského hřiště par. č. 193 -

prosíme, aby nebyl sediment těžen u dětského hřiště v době od 30. 5. 2017 do 12. 6. 2017, a 

to z důvodu plánované oslavy MDD, (možný zápach). 

 

Místo konání: Úřadovna Předmostí 

Přítomni: Vladimír Pavlištík - předseda 

 Vladimír Röss 

 Roman Horký 

 Josef Venský 

 Irena Tyksová - omluvena 

  

Hosté: Strážník MP – R.Kopl 

Program jednání:  

1. Těžba sedimentů z Vinarského potoka 

2. Dodláždění u dětského hřiště 

3. Oslovení nového projektanta 

4. Propadlý chodník 

5. Pérová houpadla na dětské hřiště 

6. Úkoly pro členy MV 



Bod 2 

MV Popovice souhlasí s cenou za dodláždění plochy u dětského hřiště v Popovicích. MV 

pořádá MDD a to 3. 6. 2017 popřípadě 10. 6. 2017 na dětském hřišti.  Byli bychom rádi, 

kdyby dodláždění proběhlo mimo tento termín a aby nebyla nějakým způsobem rozkopána 

plocha u dětského hřiště. 

 

Bod 3 

Je osloven nový projektant na stavbu pergoly v Popovicích Ing. Tomáš Hradílek, schůzka 

proběhla v sobotu 6. 5. 2017 přímo na místě budoucí pergoly, pan Hradílek dodal cenovou 

nabídku na zhotovení výkresové dokumentace včetně vyřízení potřebných povolení na 

pravidelnou schůzi MV, která byla 9. 5. 2017. 

Cena byla schválena. Datum dodání výše zmíněných podkladů je dohodnut na měsíc září. 

 

Bod 4 

Opakovaně je propadlý chodník na ulici Kovářská před domem č 39. Byla informována paní  

Šikulová z magistrátu města Přerova - byla přislíbena hloubková oprava při dalším propadnu 

tohoto místa. 

 

Bod 5 

MV by chtěl zakoupit 2 pérová houpadla na dětské hřiště. Byl osloven odborník na posouzení 

vhodnosti umístění těchto dětských atrakcí a neshledal žádný problém v jejich umístění. 

Žádáme příslušný odbor města Přerova o kladné stanovisko k zakoupení houpadel, ta budou 

potom namontována svépomocí pod odborným dohledem.  Houpadla budou financovány z 

rozpočtu MČ Popovice. 

 

Bod 6 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost,  
termín plnění 

1/21/2017 -  

2/21/2017 -  

 



Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost,  
termín plnění 

1/21/2017 propadlý chodník na ulici Kovářská před domem 
č. 39, žádáme hloubkovou opravu tohoto 
chodníku 

 

2/21/2017 Žádáme příslušný odbor města Přerova o kladné 
stanovisko k zakoupení houpadel, ta budou 
potom namontována svépomocí pod odborným 
dohledem.  Houpadla budou financovány z 
rozpočtu MČ Popovice 

 

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost,  
termín plnění 

1/21/2017 -  

2/21/2017 -  

 

Bod 9 Závěr 

 

V Popovicích 11. 5. 2017 

Vladimír Pavlištík, předseda 

 

 

 


