
Zápis ze 7. jednání místní části místního výboru Popovice ze dne 22.10.2019 

 

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 22.10.2019 

3. Dřevěný přístřešek - pergola 

4. Rozpočet m.č. Popovice na r. 2020 

5. Různé 

6. Úkoly pro členy MČ 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 Přivítání a schválení programu jednání. 

Bod 2 a) Vánoční pouliční výzdoba – s p. Godou z TS Města Přerova s.r.o. – dojednáno 

umístění na dalších 2 sloupech, kde není osvětlení – po technické stránce si ověří, zda 

tato montáž bude možná – elektropřipojení. 

b) Vrak auta – dokud je auto na značkách, je věcí vlastníka pozemku a vlastníka 

vozidla, zda toto vozidlo tam umístí. Jedná se o pozemek parc.č. 163, k.ú. Popovice u 

Přerova, který je v majetku Statutárního města Přerova. Umístění auta bylo 

nahlášeno na Odbor správy majetku a komunálních služeb, Oddělení dopravy –           

p. Salaba. 

Bod 3 Dřevěný přístřešek – pergola: Dne 25.09.2019 proběhlo jednání na Magistrátu města 

Přerova, Odboru správy majetku a komunálních služeb, Oddělení správy ostatního 

majetku a komunálních služeb, kde došlo k zásadní změně ve strategii realizace akce 

„Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X – Popovicích“. V rámci diskuze o dalším 

postupu a posunutí realizace, která se řeší již delší dobu, byla navržena varianta 

koupě montovaného dřevěného domku jako hotového výrobku do 25 m2 plochy a 



k tomuto domku se koupí přiměřené lehce demontovatelné zastřešení plochy pro 

pořádání akcí v rámci činností pořádaných výborem m.č. Popovice. Dřevěný domek 

bude plnit funkci skladu pro materiál a pomůcky, které je potřeba k pořádání akcí. 

V rámci této realizace bude muset být vypracována nová projektová dokumentace, 

která bude předložena ke schválení příslušnému stavebnímu úřadu pro vydání 

územního souhlasu se stavbou. 

 Původní realizace stavby podle již vydaného stavebního povolení nebude realizována.    

Bod 4 Rozpočet na rok 2020 byl členy výboru m.č. Popovice navržen a byl odeslán paní 

Vodákové na Kancelář primátora. 

Bod 5 a) Byl schválen záměr pořádat „Mikulášskou nadílku“ pro děti. 

 b) Byl schválen ohňostroj na den 31.12.2019. 

Bod 6  Úkoly pro členy MČ:  

Pořadí - bod/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

6/1/2019 
 
6/2/2019 
6/3/2019 

V měsíci 11/2019 pohlídat realizaci 
odbahnění Vinarského potoka. 
Zjistit podmínky povolení ohňostroje. 
Aktivně připravovat realizaci koupě 
montovaného domku a zastřešení plochy 
k pořádání akcí 

Ing. Mašek 
 
Ing. Mašek 
všichni členové výboru 

 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  Nejsou  

Bod 8  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu: Nejsou 

Bod 9  Závěr:  Poděkování všem přítomným za aktivní účast při jednání. 

  Další výbor m.č. Popovice bude 26.11.2019 v 18:30 hodin. 

 

Zapsal:  Ing. Jiří Mašek 

      předseda  


