
Zápis z 27. jednání místního výboru místní části Popovice  

ze dne 13. 3. 2018 

  

Program   

1. Úvod  

2. Zhodnocení MDŽ 

3. Houpadla na dětské hřiště 

4. Problém s pobíhajícími psy                             

5. OZV 2018 

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 

Oslava MDŽ proběhla dne 10. 3. 2018 od 15 hod. v prostorách školy v Předmostí za účasti 28 

žen a dalších spoluobčanů. V průběhu odpoledne byla i cestopisná přednáška paní Ing. 

Patočkové s doprovodným filmem. V dopoledních hodinách bylo navštíveno 9 žen ve svých 

domovech v Popovicích, které mají sníženou pohyblivost nebo byly nemocné. Všechny ženy 

obdržely pohoštění a drobné dárky s květinami. 

Bod 3 

Na výzvu pracovníků Magistrátu byly odsouhlaseny a převedeny finanční prostředky v částce 

15000 Kč na zakoupení houpadel na dětské hřiště v Popovicích. Částka byla navýšena na 

30000 Kč, tak aby byla houpadla možno zakoupit. 

 

 

Místo konání: Úřadovna Předmostí 

Přítomni: Vladimír Röss  - předseda 

 Vladimír Pavlištík 

 Roman Horký 

 Ing. Irena Tyksová 

 Josef Venský 

Hosté: Strážník MP – R. Kopl 



Bod 4 

Jelikož na pobíhání psa po veřejnosti byl upozorněn v minulém měsíci občan z Popovické ul. 

v Předmostí a psa nezajistil, byl tedy požádán strážník MP - R. Kopl, aby již zaslal zápis na 

přestupkovou komisi pro zjednání nápravy. Jelikož domluva s občanem nebyla dodržena a 

občané si stěžovali na ohrožování dětí při docházce do školy. 

Bod 5 

Byla projednána vyhláška OZV 2 2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

v souvislosti s hlukem. Magistrát Města Přerova byl požádán, aby akce, dětské sportovní 

odpoledne spojené s MDD v měsíci červnu v Popovicích, bylo zařazeno do vymezení doby 

nočního klidu od 24.00 do 06.00 hod. 

 

Bod 6 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/27/2018 -  

2/27/2018 -  

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/27/2018 -  

2/27/2018 -  

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  



1/27/2018 -  

2/27/2018 -  

 

Bod 9 Závěr 

V Popovicích 19. 3. 2018 

Vladimír Röss    

 


