
Zápis z 28. jednání Místního výboru místní části Popovice  

ze dne 10. 4. 2018 

 

Program jednání:  

1. Odsouhlasení rekonstrukce chodníků 

2. Objednávka houpadel na dětské hřiště 

3. Projekt pergoly - doplnění 

4. Návštěva jubilantů 

5. Čištění svodnice – Vinarský potok 

6. Rychlost vozidel u čekárny v Popovicích 

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 

Byla odsouhlasena rekonstrukce chodníků v MČ Popovice, podle předloženého návrhu a to 

rozdělení realizace na tři etapy. S panem Holasem byly stanoveny priority a uvedeny 

v nákresu podle důležitosti. V první etapě by bylo nutno rekonstruovat chodník v ul. Hanácká 

(od pomníku) a části Kovářské ulice. 

Bod 2 

Pracovnice Magistrátu paní Kašíková zaslala dodavateli objednávku na dodání a instalaci 

houpadel na dětské hřiště, podle dohody s MV Popovice. 

Bod 3 

Projekt pergoly v Popovicích byl projektantem doplněn podle požadavku Odboru Stavební 

úřadu v požadovaném termínu. Pan Kašpárek byl požádán o podání žádosti na Odbor 

ekonomický na poskytnutí chybějících financí na realizaci pergoly se skladem na nářadí, lavic 

se stoly, sportovních pomůcek u dětského hřiště.   MV Popovice nemá jako jediný ve svém 

Místo konání: Úřadovna Předmostí 

Přítomni: Vladimír Röss  - předseda 

 Ing. Irena Tyksová 
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Hosté: Strážník MP – R. Kopl 



obvodu žádnou místnost, nebo objekt, kde by se mohli občané nějakým způsobem setkávat.  

Jediným místem v Popovicích je dětské hřiště. Přidělená místnost ve škole v Předmostí je pro 

většinu občanů obtížně přístupná. 

Bod 4 

Byla provedena návštěva paní K. u příležitosti jejího jubilea a předán dárek s kytkou. Dále 

bude provedena také návštěva u pana P. při stejné příležitosti. 

Bod 5 

Již v minulém roce bylo  přislíbeno  provedení vyčištění zanesené části svodnice - Vinarského  

potoka, který vede přes místní část. Do dnešního dne nebyly tyto sliby splněny a v případě 

silných dešťů hrozí zatopení některých částí Popovic. Proto si dovolujeme požádat o urgenci 

u Povodí Moravy o provedení potřebných prací. 

Bod 6 

Občané Popovic a části Vinar si stěžují, že je obtížné přecházet na autobusové zastávce 

v Popovicích přes komunikaci, která spojuje Předmostí s Lýskami. Přesto, že jsou v této 

oblasti umístěny dopravní značky omezující rychlost vozidel, tyto nejsou řidiči dodržovány a 

hrozí zde možnost dopravní nehody chodců. V této části nelze vyznačit přechod pro chodce. 

Z tohoto důvodu chceme požádat Odbor dopravy o možnost, zda by v tomto problému 

nemohla pomoci Policie ČR, jelikož Městská policie nemá pravomoc v této oblasti provádět 

potřebná měření, případně jinak donutit řidiče snížit rychlost.  

Bod 7 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/28/2018 -  

1/28/2018 -  

 

Bod 8 Žádosti a úkoly směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/28/2018 Urgence vyčištění zanesené části svodnice - 
Vinarského  potoka, který vede přes místní část, 
v případě silných dešťů hrozí zatopení některých částí 
Popovic – prosíme o urgenci Povodí Moravy. 

 



1/28/2018 Občané Popovic a části Vinar si stěžují, že je obtížné 
přecházet na autobusové zastávce v Popovicích přes 
komunikaci, která spojuje Předmostí s Lýskami. 
Přesto, že jsou v této oblasti umístěny dopravní 
značky omezující rychlost vozidel, tyto nejsou řidiči 
dodržovány a hrozí zde možnost dopravní nehody 
chodců. V této části nelze vyznačit přechod pro 
chodce. Z tohoto důvodu chceme požádat Odbor 
dopravy o možnost, zda by v tomto problému 
nemohla pomoci Policie ČR, jelikož Městská policie 
nemá pravomoc v této oblasti provádět potřebná 
měření, případně jinak donutit řidiče snížit rychlost 

 

 

Bod 9 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/28/2018 -  

1/28/2018 -  

 

Bod 10 Závěr 

V Popovicích 15. 4. 2018   

Vladimír Röss   

 


