
Zápis z 6. jednání místní části místního výboru Popovice ze dne 17.09.2019 

 

Místo jednání: Předmostí - škola 

Přítomni: Ing. Jiří Mašek - předseda 

 Vladimír Röss 

 Vladimír Pavlištík 

 Josef Venský 

 Radek Tichý 

Popř. Omluven:  

Popř. Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Kontrola úkolů k datu 17.09.2019 

3. Dřevěný přístřešek - pergola 

4. Různé 

5. Úkoly pro členy MČ 

6. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

7. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

8. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 Přivítání a schválení programu jednání. 

Bod 2 a) Vyčištění Vinarského potoka – realizace bude provedena v průběhu 11/2019, kdy je 

možno začít kácet náletové dřeviny vyrostlé v korytě vodního toku nebo v ochranném 

pásmu koryta vodního toku. Náletové dřeviny zabraňují přístupu techniky potřebné 

k čištění koryta. Dojednáno s Ing. Hadašem z Povodí Moravy, s.p., provoz Přerov. 

 b) Protihluková stěna – v rámci podmínek územního rozhodnutí je protihluková stěna 

naplánována. V průběhu rekonstrukce dráhy budou provedena další měření, která 

prokáží její opodstatněnost. 

 c) Dešťová vpusť v silnici u odbočky na Vinary byla pracovníky TS města Přerova, s.r.o. 

vyčištěna. 

 d) Vánoční výzdoba – umístění dalších 2 ks – průběžně řešeno, domluvena schůzka 

s p. Godou.  

Bod 3 a) Rada města Přerova na své schůzi dne 24.07.2019 vzala na vědomí výsledky dalšího 

výběrového řízení na zakázku „Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X – Popovicích“ 

a na základě výsledku vyloučila jediného účastníka z důvodu nesplnění zadaných 



podmínek výběrového řízení a výběrové řízení zrušila s tím, že pověřuje Odbor správy 

majetku a komunálních služeb jako věcného a technického gestora přepracováním 

podkladů na danou zakázku, kdy hlavním úkolem je snížení nákladů na realizaci akce. 

 b) Dne 03.09.2019 proběhlo jednání ohledně výše uvedené akce, kterého se zúčastnili 

pracovníci Odboru správy majetku a komunálních služeb, Oddělení správy ostatního 

majetku a komunálních služeb Magistrátu města Přerova (Ing. Pospíšilová,                  

p. Kašpárek), dále členové výboru m.č. Popovice ( Ing. Mašek, p. Venský) a projektant 

Ing. Hradílek, kdy byl domluven nástin dalšího postupu. Další schůzka v dané věci 

bude 25.09.2019. 

Bod 4 Za zahradou p. Hubky po levé straně cesty kolem zahrad těsně u plotu je zaparkované 

dlouhodobě auto, které brání volnému průjezdu (vozidlo je nutné objíždět přes 

zatravněnou část sousedního pozemku cesty). 

Bod 5  Úkoly pro členy MČ:  

Pořadí - bod/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

5/1/2019 
 
5/2/2019 

Prošetřit situaci kolem zaparkovaného 
auta na cestě za zahradami. 
Do 25.09.2019 promyslet další postup 
realizace akce „Dřevěný přístřešek ….“ 

09/2019 Ing. Mašek 
 
všichni členové výboru 

 

Bod 6  Žádosti a podněty směrované na MMPr:   Nejsou 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu: Nejsou 

Bod 8  Závěr:  Poděkování všem přítomným za aktivní účast při jednání. 

  Další výbor m.č. Popovice bude 22.10.2019 v 18:30 hodin. 

 

 

Zapsal:  Ing. Jiří Mašek 

      předseda  


