
Zápis z 25. jednání místního výboru místní části Popovice 

ze dne 9. 1. 2018 

 

Program jednání:  

1. Plán schůzí na rok 2018 

2. Přechod pro chodce u zastávky 

3. Oslovení několika firem ohledně pergoly 

4. Hluk z železnice 

5. Informace strážníka MP 

6. Zhodnocení silvestrovského ohňostroje 

7. Úkoly pro členy MV 

5. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

7. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání: 

Bod 1  

Bylo dojednáno, že schůze MV MČ Popovice se budou konat každé druhé úterý v měsíci v 

18:45 hodin v úřadovně ve staré škole v Předmostí. 

Bod 2 

Nejen na žádost občanů Popovic ale i Vinar, ve věci přechodu pro chodce nebo nějakého 

jiného bezpečnostního řešení u zastávky autobusu v Popovicích, byl osloven pan Salaba z 

Odboru správy majetku a komunálních služeb, aby navrhl nějaká možná řešení. 

Bod 3 

MV oslovil několik firem, se žádostí o zpracování finančních nabídek na stavbu pergoly v Popovicích. 

Případné nabídky budou předány na magistrát města Přerova, příslušnému odboru, který nabídky 

zváží a společně s výborem MČ Popovice vybere tu nejlepší.  

 

 

Místo konání: Úřadovna Předmostí 

Přítomni: Vladimír Pavlištík  

 Vladimír Röss -předseda 

 Roman Horký 

 Ing. Irena Tyksová 

 Josef Venský  

Hosté: Strážník Mě Policie, okrsek Předmostí a Popovice, Mgr. René Kopl  



Bod 4 

Na podnět občanů Popovic, je vznesen dotaz, jaká je situace s měřením hluku na železnici mezi 

podjezdem v Předmostí a Lýskama. 

Bod 5 

Strážník MP Přerov, pan Kopl, nezaznamenal během měsíce prosince žádné negativní jevy v naší 

místní části. MV hodnotí jeho činnost  za uplynulý rok velice pozitivně a doufá, že bude vykonávat 

svou práci stejně zodpovědně a citlivě jako doposud. 

Bod 6 

Dne 31. 12. 2017 ve 22 hodin proběhl každoroční silvestrovský ohňostroj u hřiště v Popovicích. 

Zúčastnili se ho občané nejen Popovic ale také Lýsek, Vinar, Předmostí a Přerova.  Celkem asi 120 lidí. 

Bod 7 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 
jednání/ rok  

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/26/2018 -  

2/26/2018 -  

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání/ rok  

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/26/2018 Žádost o zřízení přechodu nebo jiného bezpečnostního 
opatření, které by řešilo bezpečnost kolem autobusové 
zastávky v Popovicích 

 

2/26/2018 Dotaz, jaká je situace s měřením hluku na železnici mezi 
podjezdem v Předmostí a Lýskama 

 

 

 

 



Bod 9 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání/ rok  

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/26/2018 -  

2/26/2018 -  

 

10 Závěr  

V Popovicích 14. 1. 2018 

Zapsal: Vladimír Röss, předseda 

  

  

 

 


