
Zápis z 8. jednání místní části místního výboru Popovice ze dne 26.11.2019 

 

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 26.11.2019 

3. Podnět L. A. – dopravní situace na ul. Kovářská 

4. Mikulášská nadílka - příprava 

5. Stav realizace koupě montovaného domku a zpracování 
projektové dokumentace 

6. Různé 

7. Úkoly pro členy MČ 

8. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

10. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 Přivítání a schválení programu jednání. 

Bod 2 a) Realizace odbahnění Vinarského potoka a s tím související výřez náletových dřevin 

v ochranném pásmu koryta vodního toku, byl ze strany Povodí Moravy, s.p., provoz 

Přerov zahájen. Poslední úsek, který zbývá odbahnit na pozemku parc.č. 24/1 

(zahrada), k.ú. Popovice u Přerova, který je ve vlastnictví pana Z. O, bude odbahněn 

na přelomu měsíce 11 a 12/2019. S vlastníkem pozemku byly dohodnuty podmínky 

vjezdu na pozemek a vlastní realizace prací. 

 b)  Ohňostroj 31.12.2019 v Popovicích – dle sdělení Mgr. Jany Hrubé, Kancelář 

primátora, není potřeba žádné povolení na realizaci ohňostroje; není vydána žádná 

omezující vyhláška na hluk v tento den. 

Bod 3 Podnět L. A. – dopravní situace na ul. Kovářská: Vlastník pozemku parc.č. 122/9, k.ú. 

Popovice u Přerova, se obrací na členy výboru ve věci pomoci vyřešit neutěšenou 

dopravní situaci na části ulice Kovářská (za kapličkou směrem k zastavěné části obce 

kolem pozemků parc.č. 185 a 186, k.ú. Popovice u Přerova, vedené jako ostatní 



komunikace), kde řidiči vozidel najíždějí po komunikaci od kapličky u nemovitosti p. 

H. (parc.č. 34, k.ú. Popovice u Přerova) do dané oblasti, zjistí, že komunikace dále 

nevede, otáčejí se na pozemcích vlastníků nemovitostí a také blokují průjezd řidičům, 

kteří tam vlastní nemovitosti.    

 Dne 29.10.2019 proběhlo jednání a seznámení se se situací přímo na místě, kterého 

se zúčastnili všichni členové výboru m.č. Popovice, předkladatel žádosti pan A. a další 

občan pan R.H.  

 Závěry z místního šetření a návrhy na řešení: 

 Na začátek vjezdu do dané oblasti za kapličkou na pozemek parc.č. 152/1, k.ú. 

Popovice u Přerova, po pravé straně osadit značku, která upozorní řidiče, že se 

jedná o slepou ulici. 

 Na začátek vjezdu rozhraní parcel 186 a 185, k.ú. Popovice u Přerova osadit 

zákazovou značku pro vjezd vozidel s dodatkovou tabulí povolení vjezdu 

majitelům pozemků a staveb. 

 Závěr: Výše uvedené návrhy postoupit na Magistrát města Přerova, Odbor správy 

majetku a komunálních služeb, Oddělení dopravy.  

Bod 4 Mikulášská nadílka:  

- Mikulášská nadílka bude 05.12.2019 (čtvrtek) od 16:00 hodin. 

- Organizačně zajištěno. 

Bod 5 Stav realizace koupě montovaného domku a zpracování projektové dokumentace: 

Člen výboru m.č. Popovice pan Radek Tichý předá podklady ke zpracování projektové 

dokumentace Ing. Ireně Tyksové v termínu do 10.12.2019 a ve stejném termínu dodá 

podklady p. Kašpárkovi, Odbor správy majetku a komunálních služeb, Odd. správy 

ostatního majetku a komunálních služeb za účelem vystavení objednávky na koupi 

dřevěného montovaného domku. 

Bod 6   Různé: 

 Členové výboru byli seznámeni se zápisem z 5. schůze Výboru pro místní části. 

 Pan H. F. (tel.) 

a) Na pozemku parc.č. 153/1, k.ú. Popovice u Přerova u RD č.p. 5, parc.č. 9, k.ú. 

Popovice u Přerova je delší dobu propadlina v chodníku, která je sice 

označena, ale přesto může dojít k ohrožení lidí na zdraví. Dle jeho názoru se 

jedná o vadnou přípojku do veřejné kanalizace z RD na Pozemku parc.č. 9, k.ú 

Popovice u Přerova. 

b) Dále požaduje prověření, zda by bylo možné na veřejné komunikaci 

k odvádění dešťových vod osadit v místě zatáčky místo nepropustného plného 

kanalizačního poklopu dešťovou mříž, protože při přívalových deštích dochází 

k zaplavení plochy před jeho RD.  



 Dne 22.11.2019 proběhlo v dané věci jednání se zástupci společnosti                   

VaK Přerov, a.s., (Ing. Dřizga, p. Jemelík), MMPr, Odborem správy majetku a 

komunálních služeb, Odd. Dopravy (p. Holas) a předsedou m.č. Popovice             

Ing. Maškem s tímto výsledkem: 

ad a) Propadlina v chodníku bude zasypána a provedena povrchová úprava 

chodníku (oprava je zajištěna MMPr, odd. dopravy, p. Holas). V případě, že se 

propadlina v chodníku v příštím roce objeví znovu, bude provedena celková 

kontrola i přípojky z RD v majetku p. N. a pí. S. a bude provedena komplexní 

oprava. 

ad b)  Byla konzultována s pracovníky společnosti VaK Přerov, a.s. a MMPr, odd. 

dopravy p. Holas možnost osazení dešťové mřížové vpusti místo plného 

kruhového poklopu v zatáčce po pravé straně u vjezdu na pozemek parc.č. 7/2, 

k.ú. Popovice u Přerova, z důvodu zamezení odtoku dešťových vod přes vjezdy a 

chodník při přívalových deštích k nemovitostem po pravé straně komunikace. 

Dříve před rekonstrukcí komunikace zde odtoková mříž na šachtě veřejné 

kanalizace byla. 

Závěr: Realizace mřížové vpusti je možná. Je třeba dát požadavek na Magistrát 

města Přerova, Odbor správy majetku a komunálních služeb, Oddělení dopravy. 

 V měsíci listopadu 2019 proběhla inventarizace společného majetku m.č. 

Předmostí a m.č. Popovice – vše v pořádku – potvrzeno Bc. Dagmar Vlašicovou, 

MMPr, Odbor vnitřní správy, Oddělení vnitřních služeb. 

 Na břehové hraně Vinarského potoka (ul. U trati) u dětského hřiště po odstranění 

náletových dřevin při odbahnění Povodím Moravy, s.p. „někdo“ vysadil 3 stromky. 

Tyto stromky, dle sdělení Povodí Moravy, s.p., tam z důvodu provádění správy 

vodního toku (§ 49 vodního zákona) v šířce 6m od břehové hrany nemohou být 

vysazeny. V případě, že se nenajde osoba, která je tam vysadila, provedou 

odstranění členové výbor m.č. Popovice (případně je vysadí jinde). 

 V měsíci říjnu a listopadu začala doba úklidu listí a ostatního odpadu rostlinného 

původu na zahradách a bohužel někteří občané m.č. Popovic tento čerstvý 

rostlinný odpad nedávají do svých nádob na rostlinný odpad a nevyváží ho do 

velkoobjemových kontejnerů, kdy je následně rostlinný odpad odvážen a  

zpracováván TS města Přerova, s.r.o. na skládce v Žeravicích, ale pálí ho na svých 

zahradách. Je třeba tyto občany, i když je to nepříjemné, ze strany členů výboru 

stále upozorňovat, že tato činnost je upravena zákonem č. 201/2012 Sb. v § 16.   

Dále se často stává, hlavně v topné sezóně, že občané spalují ve svých kotlích 

všechno možné, co se spalovat nesmí (plastové láhve, výrobky z gumy atd.) a tím 

zhoršují životní prostředí v obci. K této činnosti se vztahuje opět zákon                   

č. 201/2012 Sb. Dále platí, že spalovat v kotlích se smí jen palivo určené návodem 



k použití daného typu kotle vydaného výrobcem. I v této záležitosti je nutné 

provádět osvětu mezi občany. 

Upozornění bude opětovně vyhlášeno veřejným rozhlasem. 

 Dne 21.11.2019 na schůzi předsedů místních částí byl vznesen požadavek ze 

strany předsedy m.č. Popovice na omezení průjezdnosti od Předmostí komunikací 

na ul. Popovická, Hanácká a Kovářská a i z opačném směru, vzhledem ke 

skutečnosti, že v posledním období, kdy je značně komplikovaná dopravní situace 

na příjezdu do Přerova od Olomouce v Předmostí, dochází k situaci, že řidiči ve 

značné míře, protože je ucpán hlavní příjezd od Olomouce, řeší příjezd do Přerova 

projetím Předmostím a dále přes tyto ulice  do Lýsek. Komunikace ul. Popovická, 

Hanácká a Kovářská nejsou na tuto množství projíždějících aut přizpůsobeny. 

Závěr: Tento požadavek na dnešní schůzi výboru m.č. Popovice byl přehodnocen 

s tím, že případná realizace bude znovu projednána až po zkušenostech 

s dopravou po uvedení nového úseku dálnice D1 Lipník nad Bečvou – Přerov.  

 Návrh plánu schůzí výboru m.č. Popovice v 1. pololetí r. 2020: 21.1., 18.2., 24.3., 

21.4., 26.5. a 23.6.2020, a to vždy od 18:30 hodin. 

 Do rozpočtu na příští rok byla schválena z rozpočtu m.č. Popovice částka na 

opravy chodníků. Je nutné vybrat úseky chodníků, které se budou opravovat a 

potom dát požadavek na MMPr, Odbor správy majetku a komunálních služeb, 

Odd. dopravy. 

 Pozvánka na kontrolní den 5.12.2019 v 09:30 hodin na Státním pozemkovém 

úředě, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, Přerov  – Kontrolní den ke komplexní 

pozemkové úpravě v k.ú. Popovice u Přerova. 

- Za m.č. Popovice se zúčastní p. Josef Venský. 

Bod 7 Úkoly pro členy MČ:  

Pořadí - bod/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

7/1/2019 
 
 
7/2/2019 
 
 
 
7/3/2019 

Aktivně připravovat realizaci koupě 
montovaného domku a zastřešení plochy 
k pořádání akcí. 
Ve vegetačním klidu odstranit (přesadit) 
nasazené stromky kolem Vinarského 
potoka u dětského hřiště. 
 
Vytipovat úseky pro opravy chodníků. 

Úkol přetrvává - všichni 
členové výboru 
 
Členové výboru – 
12/2019 
 
 
Členové výboru – 
12/2019 

 

 

 



Bod 8  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí - 
bod/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

8/1/2019 Bod 3 zápisu – závěry z místního šetření a 
návrhy na řešení 

MMPr, Odbor správy 
majetku a komunálních 
služeb, Oddělení 
dopravy 

8/2/2019 Výměna kruhového plného poklopu na 
kanalizační šachtě v pravotočivé zatáčce 
komunikace u pozemku parc.č. 7/2, k.ú. 
Popovice u Přerova za odtokovou mříž pro 
dešťové vody s košem – viz různé.  

MMPr, Odbor správy 
majetku a komunálních 
služeb, Oddělení 
dopravy 

  

Bod 9  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu: Nejsou 

Bod 10  Závěr:  Poděkování všem přítomným za aktivní účast při jednání. 

   Další výbor m.č. Popovice bude 17.12.2019 v 18:30 hodin. 

 

Zapsal:  Ing. Jiří Mašek 

      předseda  


