
Zápis z 10. jednání místní části místního výboru Popovice ze dne 21.01.2020 

Místo jednání: Předmostí - škola 

Přítomni: Ing. Jiří Mašek 

 Vladimír Röss 

 Vladimír Pavlištík 

 Josef Venský 

 Radek Tichý 

Popř. Omluven:  

Popř. Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Úvod  

2. Kontrola úkolů k datu 21.01.2020 

3. Informace z porady předsedů 

4. Značení komunikací v m.č. Popovice 

5. Údržba chodníků v ul. Kovářská 

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. 

- Předseda všechny členy výboru m.č. Popovice přivítal, poděkoval jim za práci 

v roce 2019 a popřál jim vše nejlepší do roku 2020. 

- Byl schválen navržený program jednání. 

Bod 2 a) Poslední úsek Vinarského potoka, který zbývá odbahnit na pozemku parc.č. 24/1 

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

dle nového sdělení Povodí Moravy, s.p. – Ing. Hadaš až v měsíci 02-03/2020. 

S vlastníkem pozemku byly dohodnuty podmínky vjezdu na pozemek a vlastní 

realizace prací. 

 b) 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).  

 c) Koupě montovaného skladu a zpracování projektové dokumentace:  

- Dřevěný montovaný sklad je již dodavatelem vyroben, v nejbližších dnech 

dojde k jeho dodání do m.č. Popovice. 

- Ing. Irena Tyksová, IČ: 46585591, dokončuje zpracování projektové  



dokumentace pro řízení udělení územního souhlasu na stavbu „Dřevěný 

montovaný sklad“. 

d) Oprava zvonění kapličky – byla realizována. 

e) Odstavené vozidlo za zahradami z komunikace místního významu bylo odstraněno.  

 

Bod 3 Pan Röss, který se zúčastnil porady předsedů m.č., podal informace z porady.  

   

Bod 4 Značení komunikací v m.č. Popovice – V rámci podnětu pana A. a požadavku na 

značení v oblasti ul. Kovářské a vjezdu na pozemky parc.č. 185 a 186, k.ú. Popovice 

bylo provedeno ze strany MMPr, Odbor správy majetku a komunálních služeb, 

Oddělení dopravy (paní Študentová, Bc.) ve spolupráci s Dopravním inspektorátem 

Policie ČR (Ing. Šenk) jednání a průzkum situace, kdy byly zjištěny nedostatky ve 

značení hlavních a vedlejších komunikací v m.č. Popovice. Byl vypracován plán 

realizace nového značení na ul. Hanácká a Kovářská. 

a) Výbor souhlasí s navrženým novým značením. 

b) Výbor opětovně doporučuje osadit na začátek křižovatky vjezdu na pozemek 

parc.č. 185 a parc.č. 186, k.ú. Popovice značku vyznačující slepou ulici. 

  

Bod 5  Údržba chodníků v ul. Kovářská – dne 04.02.2020 proběhne prohlídka stavu chodníků 

se zástupci výboru m.č. Popovice a MMPr, Odbor správy majetku a komunálních služeb, 

Oddělení dopravy a TS města Přerova, kde bude vyhodnocen stav chodníků, postup realizace 

údržby a cena. 

Bod 6 Různé: 

a) Na výbor m.č. Popovice se obrátil Ing. V., stavbyvedoucí společnosti FIRESTA-

Fišer, rekonstrukce stavby, a.s. s  požadavkem odsouhlasení elektropřípojky pro 

stavbu „Rekonstrukce železničního mostu SO 19-19-01 v km 4,856“. 

Výbor souhlasí s tím, že uvedený záměr je nutné projednat s vlastníky pozemků a 

jeho realizace musí být v souladu s platnými právními předpisy. Odpověď byla 

odeslána Ing. V. e-mailem. 

b) Výbor byl informován o záměru ohledně rekonstrukce prostorů v přízemí školy, 

kdy ze strany Mgr. Kouby bylo sděleno, že zasedací místnost a kanceláře pro m.č. 

Popovice a Předmostí zůstanou v 1. patře nezměněny a v přízemí bude zřízena 

multifunkční místnost na pořádání akcí a 2 místnosti budou upraveny pro potřeby 

expozice malého muzea historických předmětů. 

c) V průběhu roku se chystá rekonstrukce mostku (propustek - Vinarský potok) na 

komunikaci od Předmostí do Lýsek (u odbočky na Vinary pod dálniční most a na 

ul. Kovářská – Popovice), kdy jednou z variant pro veřejnou autobusovou dopravu 

je uvažován průjezd autobusů ul. Popovická, Hanácká a Kovářská. Celá 

rekonstrukce propustku by měla trvat cca 3 měsíce. 



Výbor jednomyslně nedoporučuje tuto variantu průjezdu veřejné dopravy 

autobusy realizovat přes ul. Popovická, Hanácká a Kovářská. 

d) Výbor doporučuje nákup dalších vánočních ozdob (hvězd) pro m.č. Popovice. 

Nutno zjistit potřebný počet, cenu a podmínky realizace.   

Bod 7 Úkoly pro členy MČ:  

Pořadí /číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/10/2020 
 
2/10/2020 
 

Účast na jednání ohledně údržby 
chodníků ul. Kovářská. 
6d / Projednání nákupu vánočních ozdob 
a jejich umístění. 

04.02.2020 Mašek, Röss 
 
02/2020 Mašek 

  

Bod 8  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí /číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/10/2020 
 
 
 
 
2/10/2020 

Realizovat označení komunikací ul. 
Hanácká a Kovářská dle navrženého 
plánku, prověřit možnost umístění 
označení slepých ulic na pozemku parc.č. 
185 a 186, k.ú. Popovice. 
6c / Výbor nedoporučuje průjezd veřejné 
dopravy (autobusů) v době rekonstrukce 
mostku ulicemi Popovická, Hanácká a 
Kovářská. 

MMPr, Odbor správy 
majetku a komunálních 
služeb, Oddělení 
dopravy 
Průběh r. 2020 
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 dnešním jednání. 

   Další výbor m.č. Popovice bude 18.02.2020 v 18:30 hodin. 

 

Zapsal:  Ing. Jiří Mašek 

      předseda  


