
24. zápis z jednání místní části místního výboru Popovice  

ze dne 7. 11. 2017 

 

 

Program jednání:   

1. Informace o popelnicích 

2. Oprava chodníku 

3. Úprava plochy u pomníku 

4. Zakoupení houpadel na dětské hřiště 

5. Pasport komunikací  

6. Mikulášská nadílka 

7. Úkoly pro členy MV 

8. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

10. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání: 

Bod 1 

Strážník MP Přerov rozdal v minulých dnech upozornění kvůli zanechávání sběrných nádob 

(popelnic) na veřejném prostranství mimo dobu svozu, což je v rozporu s OZ vyhláškou města 

Přerova. Zejména starší občané se na MV Popovice obrátili s dotazem, jak mají popelnice 

schovávat vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. 

Bylo nám sděleno, že pokud nebudou bránit čištění, údržbě chodníků a cest, mohou 

prozatím zůstat na svých místech. 

Bod 2 

Opakovaně žádáme o vyřešení situace propadlého chodníku u domu manželů H.. 

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  

Omluveni:   



Vždy dojde jen k podsypání dlažby, ale během 2-3 měsíců je situace opět špatná a chodník je 

nebezpečný a před blížící se zimou potom i špatně dostupný technice zimní údržby. 

Bod 3 

Plocha u pomníku v Popovicích byla dosypána zeminou, dodlážděna. Bohužel ne tak, jak bylo 

dojednáno a proto se musela celá akce opakovat podle požadavků MV a zástupce magistrátu 

města Přerova paní Doupalové - nyní již vše v pořádku. 

Bod 4 

MV byl vyzván, aby zakreslil místo na zabudování houpadel na dětské hřiště. V přiložené 

mapce je tak učiněno, ale přesné umístění bude upřesněno až při samotné montáži s firmou, 

která toto bude provádět. 

Bod 5 

Na zasedání MV Popovice byl projednán pasport komunikací a bylo schváleno následující: 

- silnice 35b  stejně jako silnice 121c jsou ve špatném technickém stavu, ale vzhledem            

k výstavbě dálnice, bude její oprava vhodná až po dokončení prací právě na zmíněné dálnici  

- silnice 34b je v dobrém technickém stavu, ale bylo by zapotřebí udělat několik malých 

oprav, jako je propadlý obrubník a propadlé kanálové vpusti, které je nutno opravit i na 

silnici 33b. 

Bod 6  

Dne 5. 12. 2017 proběhne jako každý rok Mikulášská nadílka, byly rozděleny úkoly na 

přípravu této, mezi dětmi oblíbené, akce. 

Dále žádáme Magistrát města Přerova o poskytnutí drobných dárků na tuto nadílku. 

 

Bod 7 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 

termín plnění  

1/24/2017   

2/24/2017   

 

 



Bod 8 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 

termín plnění  

1/24/2017 Opakovaně žádáme o vyřešení situace 

propadlého chodníku u domu manželů H. 

Vždy dojde jen k podsypání dlažby, ale během 2-3 

měsíců je situace opět špatná a chodník je 

nebezpečný a před blížící se zimou potom i 

špatně dostupný technice zimní údržby 

 

2/24/2017 MV byl vyzván, aby zakreslil místo na zabudování 

houpadel na dětské hřiště. V přiložené mapce je 

tak učiněno, ale přesné umístění bude upřesněno 

až při samotné montáži s firmou, která toto bude 

provádět. 

 

 

Bod 9 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 

termín plnění  

1/24/2017   

2/24/2017   

 

 

Bod 10 Závěr 

V Popovicích 12. 11. 2017 

Vladimír Pavlištík,  předseda 

 

 

 

 


