
Zápis z 13. jednání místní části místního výboru Popovice ze dne 04.08.2020 

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 04.08.2020 

3. Informace z porady předsedů m.č. 
4. Příprava „Sportovního dětského dne 22.08.2020“ 

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 

- Poděkování všem, co se podíleli na činnosti za předešlé období od posledního 

výboru dne 02.06.2020. 

Bod 2 Kontrola úkolů k datu 04.08.2020 

 a) Realizace oprav chodníků na ul Kovářská – opravy spějí do poslední fáze, zítra je 

naplánována kontrola prací za účasti p. B. z TS Města Přerova, s.r.o. a zástupců m.č. 

Popovice. 

b) Bylo realizováno odvodnění veřejné komunikace společností VaK Přerov, a.s. u 

plného kanalizačního poklopu u vjezdu do prodejního areálu dřeva p. Č.  

 c) V rámci m.č. Popovic bylo realizováno nové dopravní značení.  

 d) Údržba dětského hřiště – většina dohodnutých prací je ze strany TS města Přerova, 

s.r.o. hotova, chybí natření laviček – domluva, že do 22.08.2020 (Sportovní den dětí) 

budou natřeny. 

 e) Dnes 04.08.2020 začala realizace vymalování vnitřních prostor kapličky, celková 

rekonstrukce venkovní části by měla být realizována v příštím roce. 

 

 



Bod 3 Informace z porady předsedů m.č., konané dne 23.07.2020 

 - Ing. Arch. Alice Michálková podala informaci, jakým způsobem je možno přistupovat 

k veřejným prostranstvím v jednotlivých místních částech s cílem zpracování koncepční 

studie ke zvelebení a lepší funkčnosti daného území. Byly nastíněny možnosti 

financování. 

 -  Byla podána informace o možné změně kompetence místních výborů – zatím se jedná 

jen o informativní materiál – omezení doby pro vyjádření MV na 1 měsíc, dále budou 

vyloučeny z projednání MV materiály týkající se řízení věcných břemen správců 

inženýrských sítí nebo využití (vzdání se) prominutí předkupních práv. 

 - dále podány další informace ze zápisu z 8.schůze Výboru pro místní části. 

Bod 4 Příprava „Sportovního dětského dne 22.08.2020“ 

 Byly projednány a rozděleny jednotlivé úkoly mezi členy výboru, všichni se budou 

aktivně podílet jak na přípravě akce, tak i na samotné realizaci dne 22.08.2020. 

 Bod 5  Různé 

 - Byla projednána, na základě požadavku obyvatelky Popovic pí. H.  

(z fotbalového hřiště přeletěl balon až na jejich dvůr, kde mívají v kočárku malé dítě – 

nebezpečí úrazu), možnost navýšení sítí v části u dětského hřiště s Odborem správy 

majetku a komunálních služeb MMPr -  bude ze strany zhotovitele dána cenová 

nabídka a pak provedeno navýšení. 

 Výbor souhlasí, aby částka za realizaci dle cenové nabídky byla financována z peněz 

m.č. Popovice. 

 -  Byl dán požadavek na TS města Přerova, s.r.o. na zvelebení vysázené zeleně a květin 

u pomníku padlých – bylo ihned ze strany TS města Přerova, s.r.o. provedeno (Ing. H.). 

 - Zpomalovací retardéry v ul. Kovářská – proveden průzkum u občanů v ul. Kovářská, 

zda retardéry chtějí – jednoznačně ano. Dále bude jednáno v dané věci s p. Holasem z 

MMPr – bude dán požadavek na realizaci. 

 - Požadavek občanky pí. T. na posečení pozemku parc.č. 53, k.ú. Popovice – vysoká 

tráva a bodláky, dochází k zaplevelení okolních pozemků – pozemek o ploše pokosu 

3270 m2 je ve vlastnictví Statutárního města Přěrov - dle vyjádření pí. Doupalové z 

MMPr se neprovádí seče všech pozemků, na posečení tohoto pozemku nemají peníze, 

je možnost posečení a zafinancování z peněz m.č. Popovice, udělána cenová nabídka 

ze strany TS města Přerova na částku 10 502,80 Kč, pokos potom do 14 dnů. 

 Výbor nesouhlasí, aby posečení pozemku ve vlastnictví Statutárního města Přerov bylo 

placeno z peněz m.č. Popovice. 



 Je nutné, aby vlastníci pozemků v k.ú. Popovice se  o své pozemky starali s péčí řádného 

hospodáře, aby jejich nečinností nedocházelo k zaplevelování okolních pozemků. 

 - Dne 03.09.2020 v 15,30 hodin proběhne na Krajském pozemkovém úřadě pro 

Olomoucký kraj (Wurmova ul.) jednání ohledně pozemkových úprav – zúčastní se     p. 

Mašek, p. H a pí. G – přijdou oficiální pozvánky. 

 - V průběhu měsíce 08 a 09/2020 bude prováděn ze strany TS města Přerova chemický 

postřik chodníků proti zaplevelení. 

 

Bod 6  Úkoly pro členy MČ 

Pořadí - bod/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/13/2020 Provést opravu sítí. p. Venský – 
08/2020 

  

Bod 7  Žádosti a podněty směrované na MMPr 

Pořadí - bod/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/13/2020 

 
Realizace zpomalovacích retardérů na ul. 
Kovářská. 
 

MMPr, Odbor správy 
majetku a 
komunálních služeb, 
Oddělení dopravy – p. 
Holas 
Termín – do konce 
r.2020 
 

2/13/2020 

 
Zjištění cenové nabídky a zjištění termínu 
realizace další části opravy chodníků – 
pokračování od ul Kovářská dále na ul. 
Hanácká až po pomník padlých bojovníků, vč. 
možné opravy chodníku na ul. Hanácká u 
nemovitosti p. H. 
 

MMPr, Odbor správy 
majetku a 
komunálních služeb, 
Oddělení dopravy – p. 
Holas 
Termín – 09/10/2020 
 

3/13/2020 Zajištění realizace navýšení sítě na straně mezi 
fotbalovým hřištěm a hřištěm pro děti. 

MMPr, Odbor správy 
majetku a 
komunálních služeb, 
Oddělení správy 
ostatního majetku a 
komunálních služeb – 
pí. Kašíková 
Termín – do 
19.09.2020 



 

Bod 8  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu Nejsou 

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

  Další výbor m.č. Popovice bude 01.09.2020 v 18:30 hodin. 

 

Zapsal:  Ing. Jiří Mašek 

      předseda  


