
Zápis z 22. jednání místního výboru místní části Popovice 

ze dne 13. 6. 2017 

 

 

Stručný zápis z průběhu jednání: 

Bod 1 

MV Popovice souhlasí se žádostí p. H. o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na 

pozemku p. č.  102/56 v k.ú. Popovice u Přerova, který je ve vlastnictví města. Jedná se o 

stavbu vjezdu a přístupového chodníku k novostavbě RD na p. č. 102/53 v k. ú. Popovice u 

Přerova. 

MV má ale námitku ke katastrálnímu uspořádání, jedná se o to že  část Vinar jsou v katastru 

Popovic, (Vinary čerpají dotace na občana, ale různá schválení, jako je toto dělají v 

Popovicích), a proto žádáme příslušné odbory, aby byla situace co nejdříve řešena. 

Bod 2 

MV kontaktoval paní Šikulovou z magistrátu města ve věci opravy kanálové vpusti na ulici 

Popovická, v téže věci se angažoval strážník MP Přerov pan Kopl, a společným úsilím je tato 

vpusť již opravena. O této opravě byl informován i předseda MV Předmostí p. Draška.  

 

Místo konání: Úřadovna Předmostí 

Přítomni: Vladimír Pavlištík - předseda 

 Vladimír Röss 

 Roman Horký 

 Ing. Irena Tyksová 

 Josef Venský 

Hosté: Strážník MP – R.Kopl 

Program jednání:  

1. Souhlas pro pana Hübnera 

2. Oprava kanálové vpusti 

3. Opakovaná žádost o vykácení náletů 

4. Zhodnocení sportovního dne pro děti 

5. Reakce na podněty MV 

6. Úkoly pro členy MV  

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9. Závěr  



Bod 3 

MV opakovaně žádá vykácení náletů u zastávky v Popovicích, a dále vykácení dřevin u cesty z 

Popovic do Lýsek. Tato cesta je využívána při stavbě dálnice, je úzká a pro vzrostlé keře, přes 

které není vidět i nepřehledná a tudíž velice NEBEZPEČNÁ. 

Děkujeme!!! 

Bod 4 

Dne 3. 6. 2017 v odpoledních hodinách proběhl na dětském hřišti v Popovicích Dětský 

sportovní den. Pro děti bylo nachystáno spoustu atrakcí, sladkostí a na závěr si opékaly 

špekáčky. Této akce se zúčastnilo asi 40 dětí nejen z Popovic, ale i Předmostí, Vinar a Lýsek.                                                 

Děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli k příjemné atmosféře a spokojenosti dětí. 

Bod 5 

MV Popovice konstatuje, že reakce na podněty podané MV Popovice je dlouhá, v mnoha 

případech vůbec žádná.  Již jsme toto psali, ale nic se nezměnilo. Vypadá to tak, že si 

můžeme psát, co chceme, a příslušný odbor reaguje, jak se mu chce nebo nechce. 

 

Bod 6 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost,  
termín plnění 

1/22/2017 -  

2/22/2017 -  

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
Termín plnění  

1/22/2017 MV Popovice souhlasí se žádostí p. H. o uzavření 
smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. 
č.  102/56 v k.ú. Popovice u Přerova, který je ve 
vlastnictví města. Jedná se o stavbu vjezdu a 
přístupového chodníku k novostavbě RD na p. 
č. 102/53 v k. ú. Popovice u Přerova. 
MV má ale námitku ke katastrálnímu uspořádání, 
jedná se o to že  část Vinar jsou v katastru 
Popovic, (Vinary čerpají dotace na občana, ale 
různá schválení, jako je toto dělají v Popovicích), a  

 



proto žádáme  příslušné odbory, aby byla situace 
co nejdříve řešena 

1/22/2017 MV opakovaně žádá vykácení náletů u zastávky v 
Popovicích, a dále vykácení dřevin u cesty z 
Popovic do Lýsek. Tato cesta je využívána při 
stavbě dálnice, je úzká a pro vzrostlé keře, přes 
které není vidět i nepřehledná a tudíž velice 
NEBEZPEČNÁ 

 

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost,  
termín plnění 

1/22/2017 -  

2/22/2017 -  

 

Bod 9 Závěr 

V Popovicích dne 26. 6. 2017 

Vladimír Pavlištík, předseda MV 

 

  

                                                                                                                          

 


