
Zápis z 9. jednání místní části místního výboru Popovice ze dne 19.12.2019 

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 19.12.2019 

3. Příprava oslav Nového roku 2020 

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. 

- Poděkování všem, co se podíleli na realizaci „Mikulášské nadílky“. 

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 Zdeňka Odstrčila, bude 

odbahněn dle nového sdělení Povodí Moravy, s.p. – Ing. Hadaš až v měsíci 01/2020. 

S vlastníkem pozemku byly dohodnuty podmínky vjezdu na pozemek a vlastní 

realizace prací. 

b) Na chodníku na pozemku parc.č. 153/1, k.ú. Popovice u Přerova u RD č.p. 5 (pan N. 

a pí. S) byla provedena TS města Přerova, s.r.o. oprava propadlé části. 

 c) Možnost výměny nepropustného plného kanalizačního poklopu za dešťovou mříž 

veřejné komunikace u vjezdu do prodejního areálu dřeva Ing. B. Č. je stále v řešení 

MMPr, Odboru správy majetku a komunálních služeb, Oddělení dopravy      (p. Holas).  

 d) Koupě montovaného skladu a zpracování projektové dokumentace:  

- Na firmu DRAGO, spol. s r.o. byla vystavena ze strany Statutárního města 

Přerova objednávka na zajištění výroby a dodání „Dřevěného montovaného 



skladu“, který bude sloužit jako sklad technického zázemí hřiště v místní části 

Přerov – Popovice. 

- Na Ing. Irenu Tyksovou, IČ: 46585591, byla vystavena objednávka na 

zpracování projektové dokumentace pro řízení o územním souhlasu na stavbu 

„Dřevěný montovaný sklad“. 

e) Dopravní situace – podnět pana A. – požadavek na řešení byl postoupen na MMPr, 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, Oddělení dopravy                      (Bc. 

Študentová Andrea). 

g) Vytipování úseků chodníků pro realizaci opravy a údržby v r. 2020 – zatím nebylo 

realizováno.   

 

Bod 3 Ohňostroj 31.12.2019 v Popovicích – ze strany Kanceláře primátora, Oddělení 

organizační – Lenka Roubalová, byla vystavena objednávka na ohňostroj na 

společnost Pyro & Art s.r.o. Olomouc.  

 Ohňostroj je již ve firmě Pyro & Art s.r.o. nachystán, v následujících dnech vyzvedne 

za m.č. Popovice Radek Tichý. 

 Vlastní realizace ohňostroje proběhne ve 22:00 hodin na ul. U trati – dětské 

hřiště. Občané budou informováni rozhlasem a vyvěšením letáku. 

Bod 4 a) Kaplička na ul. Hanácká/Kovářská v Popovicích – došlo k poruše vyzvánění – nutná 

prohlídka ke zjištění závady. Dát požadavek na MMPr. 

 b) Za zahradou p. H. po levé straně cesty kolem zahrad těsně u plotu je stále 

zaparkované dlouhodobě auto, které brání volnému průjezdu (vozidlo je nutné 

objíždět přes zatravněnou část sousedního pozemku). Auto má SPZ.   

 

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. 
Vytipovat úseky pro opravu chodníků 

01/2020 Ing. Mašek 
 
01/2020 členové výboru 

  

Bod 6  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí - bod/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

6/1/2019 Zjištění závady a její odstranění na 
vyzvánění na kapličce v Popovicích 

MMPr, Odbor správy 
majetku a komunálních 
služeb 
01/2020 



 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu: Nejsou 

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

Poděkování všem členům výboru za příkladnou práci ve výboru m.č. Popovice 

v r. 2019, přání krásného prožití svátků vánočních a všeho nejlepšího v Novém 

roce. 

  Další výbor m.č. Popovice bude 21.01.2020 v 18:30 hodin. 

 

Zapsal:  Ing. Jiří Mašek 

      předseda  


