
Zápis z 23. jednání místního výboru místní části Popovice  

ze dne 10. 10. 2017 

 

 

Program jednání:  

1. Informace od strážníka MP 

2. Čištění Vinarského potoka 

3. Projekt na opravu chodníků 

4. Houpadla na dětské hřiště 

5. Sestavení rozpočtu na rok 2018 

6. Montáž a výroba kuchyňky na úřadovnu v Předmostí 

7. Vyřešení nejasností katastru Popovic a Vinar 

                             8.  Důkladná oprava propadlého chodníku 

9. Úkoly pro členy MČ 

10. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

11. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

                           12.  Závěr 

 

Bod 1     

Strážní MP Přerov p. Kopl, informoval o častém a špatném parkování vozidel u křižovatky                      

ulice Hanácká a Popovická. Strážník vyhledal majitele špatně parkujících vozidel a sjednal 

okamžitou nápravu. 

Bod 2 

Na jaře letošního roku, bylo domluveno s povodím Moravy sečení a odbagrování nánosů v 

korytě Vinarského potoka. Tato akce se měla uskutečnit v měsíci září. Bohužel z důvodu 

nedostatku pracovních sil a naléhavějším potřebám, bylo toto čištění posunuto 

pravděpodobně až na jaro příštího roku. 

V příloze zasíláme fotografie, jak to vypadalo v loni, kdy byl jen krátkodobý, ale vydatný déšť 

a to nebylo nánosu v korytě tolik, jako letos. 

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  



Bod 3 

Byla schválena částka na zpracování projektové dokumentace na opravu chodníků v části 

Hanácké ulice a celé ulice Kovářské, včetně inženýrské činnosti. Částka 120 000 Kč je použita 

z rozpočtu MČ Popovice. 

Bod 4 

Houpadla - MV trvá na původním výběru houpadel od firmy Bonita: jedná se o nákup 2 

houpadel a jejich montáž na dětské hřiště v Popovicích. 

Bod 5 

Byl sestaven návrh rozpočtu MČ Popovice na rok 2018: Kultura 17 000 Kč, spotřební materiál 

jako jsou čistící a úklidové prostředky, kancelářské potřeby atd. 5 000 Kč, spoluúčast při 

opravě chodníků 150 000Kč, neočekávané opravy, finanční rezerva a případné dofinancování 

pergoly 115 300 Kč. 

Bod 6 

Spolu s členy MV Předmostí, byl vznesen požadavek na zakoupení malé kuchyňky do 

úřadovny v Předmostí.  Během měsíce října, se dostaví stolař, který provede zaměření a 

zajistí výrobu a montáž této kuchyňky. 

MČ Popovice zaplatí 50% ceny. 

Bod 7 

Již poněkolikáté musí řešit MV Popovice požadavky stavebníků na různá povolení, kteří sice 

bydlí ve Vinarech, ale katastrálně spadají do Popovic. Jedná se o část ulice U zahradnictví, 

ulici Krátkou a Na Výsluní, proto navrhujeme, aby problematická katastrální část připadla 

Vinarům.  Přikládáme mapu s původním i námi navrhovaným řešením na změnu 

katastrálního území. Červeně je původní, modrá je navrhovaná změna. 

Dále členové MV navrhují, aby z důvodu přehlednější orientace, zejména zdravotníků, 
policie, pošty ale i občanů, bylo připojeno k místní části Popovice 8 domů, které se nacházejí 
v katastru Předmostí, kdy na ulici Popovická na jedné straně je katastr a místní část Popovice 
a na druhé straně ulice katastr a místní část Předmostí. Z důvodu, takto se prolínajících 
katastrálních území, nejsou označeny začátky a konce obou místních částí. Problémy vznikají 
také tím, že na obou stranách ulice jsou stejná čísla popisná a tímto dochází ke stálé 
dezorientaci, kdo patří kam, zejména osobám vyhledávajícím adresy to dělá neustále 
problém. Návrh místního výboru zatím nebyl s občany dotyčných domů projednán z důvodu 
postupu a řešení, které tímto požaduje projednat se zástupci MMPr. Mapa změny je součástí 
přílohy tohoto zápisu. Jedná se o domky modře vyznačené.  

 



Bod 8 

Žádáme opětovně o opravu chodníku u domu p. a pí H. Dochází k neustálému propadu 

dlažby, bude zapotřebí odstranit příčinu tohoto neutěšeného stavu a jednou provždy dát 

tento chodník do odpovídajícího stavu. 

 

Bod 9 Úkoly pro členy MČ 

Pořadí/číslo 
jednání/ rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/23/2017 -  

2/23/2017 -  

 

Bod 10 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání/ rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/23/2017 Bod 7 – řešení situace s katastrálním územím – 
návrh členů MV na změnu katastrálního území - 
mapa 

 

2/23/2017 Žádáme opětovně o opravu chodníku u domu p. a 
pí H. Dochází k neustálému propadu dlažby, bude 
zapotřebí odstranit příčinu tohoto neutěšeného 
stavu a jednou provždy dát tento chodník do 
odpovídajícího stavu. 
 

 

3/23/2017 MV trvá na původním výběru houpadel od firmy 
Bonita: jedná se o nákup 2 houpadel a jejich 
montáž na dětské hřiště v Popovicích 

 

 

Bod 11 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání/ rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/23/2017 -  



2/23/2017 -  

 

 

Bod 12 Závěr 

V Popovicích 16. 10. 2017  

Vladimír Pavlištík, předseda MČ Popovice 

 

 

 

. 

 

 

 


