
Zápis z 26. jednání místního výboru místní části Popovice 

 ze dne 20. 2. 2018 
 

 

Program jednání:  

1. Úvod  

2. Volný pohyb psů 

3. Informace o jednání výboru pro místní části 

4. Projektová dokumentace na chodníky 

5. Příprava MDŽ 

6. Úkoly pro členy MV 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9. Závěr 
 

 

Stručný zápis z průběhu jednání: 

Bod 1  

Úvod 

Bod 2  

Strážník MP Přerov pan Kopl, informoval členy MV Popovice o zásahu proti volně pobíhajícím psům. 

Vyhledal jejich majitele a formou domluvy zařídil, aby se podobná situace již neopakovala. 

Bod 3 

Pan Venský sdělil poznatky ze zasedání Výboru pro místní části a ten se usnesl, že souhlasí, aby 

navýšená částka - cca 300 Kč, byla použita do společného fondu, ze kterého budou financovány 

postupně nejnutnější opravy v jednotlivých místních částech. 

 

Místo konání: Úřadovna Předmostí 

Přítomni: Vladimír   Röss  - předseda 

 Vladimír Pavlištík 

 Roman Horký 

 Ing. Irena Tyksová 

 Josef Venský 

  

Hosté: Strážník MP – R.Kopl 

  



Bod 4 

MV Popovice trvá na zpracování projektové dokumentace na opravu chodníků, tak jak bylo 

domluveno v minulém roce.  Upozorňujeme, že chodníky jsou ve špatném stavu již dlouhou dobu a 

vzhledem k tomu že došlo i k rekonstrukci vozovky je nutné, aby se sjednotil celkový ráz chodníků v 

celé místní části. 

Bod 5 

Členové MV Popovice si rozdělili úkoly na přípravu MDŽ, který se bude konat 10. 3. 2018 v zasedací 

místnosti. Bude osloven také pracovník Magistrátu města Přerova se žádostí o poskytnutí drobných 

dárků pro ženy z Popovic, které na tuto kulturní a společenskou akci přijdou. 

Dále byla oslovena paní P., aby tak jako každý rok, obohatila tuto akci cestovatelskou přednáškou. 

 

Bod 6 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/26/2018 -  

2/26/2018 -  

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/26/2018 MV Popovice trvá na zpracování projektové dokumentace 
na opravu chodníků, tak jak bylo domluveno v minulém 
roce.  Upozorňujeme, že chodníky jsou ve špatném stavu 
již dlouhou dobu a vzhledem k tomu že došlo i k 
rekonstrukci vozovky je nutné, aby se sjednotil celkový 
ráz chodníků v celé místní části 

 

2/26/2018 žádostí o poskytnutí drobných dárků pro ženy z Popovic 
na akci MDŽ - konkrétní žádost bude zaslána písemně 

 

 

 

 



Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/26/2018 -  

2/26/2018 -  

 

Bod 9 Závěr 

V Popovicích 21. 2. 2018 

Vladimír Röss  - předseda 

 


