
                                           Zápis č. 8/2011

ze schůze osadního výboru místní části Přerova – Penčice, konané dne  13. 12. 2011

Přítomní členové OV: Mgr Alena Horáková, Mgr Hana Jurdová, Miloslav Šváček,
                                     Ludmila Štefanová

Nepřítomna:  Cigánková Jana

Byly projednány tyto body:

l. Osadní výbor v Penčicích přijal  e-mail. zprávu  p. Zdenka  Holase, v níž
sděluje , že dne 8. ll. 2Oll  na jednání u p. primátora Ing. Lajtocha, byl seznámen
s jednotlivými podněty a stížnostmi členů našeho  os. výboru, které byly řešeny 
na schůzi OV dne 7. ll. 2Oll, které se p. primátor zúčastnil.
P. Holas podává pro OV podrobné  vysvětlení k jednotlivým problémům:
- dětské hřiště v Penčicích
- oprava místní komunikace Rohová -  k datu této schůze práce provedeny
- propad chodníku  na ul. Tršická (před domem p. Š.)   -„-
- propad na pozemku před RD pí. Š. po akci „VODA“,

v místech je i aut.zastávka – oprava provedena provizorně
P. Holas uvádí, že při místním šetření bylo jednáno se stěžovatelkou
(pí.Š.), která nesouhlasí s žádnými úpravami na jejím pozemku.
Definitivní úprava bude řešena zřejmě jen na pozemku města.

- oprava pilířů a vstupní brány na hřbitově v Penčicích – záležitost postou-
pena práv.odboru k posouzení

- chodník před 2 RD na ul. Tršická – občané na veř. jednání v Penčicích 22.6.ll 
odmítli, aby byl vybudován provizorní chodník, ale požadují zbudovat 
chodník nový za použití staré (vhodné )dlažby. Plocha, na níž má být 
vybudován chodník není ve vlastnictví města.  Při míst.šetření zjištěno, že na
uvedené ploše se nachází stav.materiál majitele přilehlé nemovitosti. Byl dán
podnět na stav.úřad a živ. prostředí k prošetření. Bylo objednáno zpracování
TD na zbudování předmětného chodníku, ze které vyplyne i požadavek na 
dořešení uživatelských vztahů k pozemku Olom. kraje.

- reklamace  provedeného odvodnění – stížnost manž. R.
Vzhledem k tomu, že se jedná o  vytváření kaluží  z povrchové vody ze 
silnice, je proto řešení této problematiky v dikci správce této silnice - SSOK. 
Odbor správy majetku nezajišťuje správu cizího majetku. V této věci  
odeslán přípis ze dne 23.9.ll – podnět ke sjednání nápravy je dosud bez 
odpovědi.

- stížnost p. V. – kanalizační šachta za domem – je ucpané
potrubí . Dne lO.ll.ll provedeno místní šetření s tímto výsledkem:
stavebně technický stav koncové šachty (Š68) na stoce D provedený v akci 
„Z“ odpovídá jejímu stáří. Je mírně zborcena, ale nebrání odtoku odpadních 
vod a její stav nelze hodnotit za havarijní. Ucpané potrubí nebylo zjištěno. 
Šachtu je vhodné rekonstruovat. V případě zajištění fin.prostř.  bude 
provedena její oprava. Pokud by se jednalo o špatný stav kan.přípojky 
vedoucí do této šachty, je to záležitostí vlastníka  RD – p. V.

- vodné-stočné Penčice - odb. správy maj. vytypoval v Penčičích lO nemo-
vitostí, u nichž není zřejmě stočné hrazeno. Bude dán podnět správ.orgánu
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ke kontrole, jakým způsobem řeší vlastníci těchto nemovitostí odvádění
odpadních vod.

2. 3O. ll. 2Oll byl  ze skladu Techn.služeb v Michalově převezen stánek
a umístěn na betonové podloží na pozemku v blízkosti potoka Olešnice.

    
3. Na právní odbor Magistrátu m. Přerova – p. Dohnalovi, byl zaslán

právní názor  Advokátní kanceláře  Franěk, pracoviště ul. Švehlova,
Praha lO ze dne  28. 4. 2Oll ve věci  uplatnění zákona o pohřebnictví
č. 256/2OOl Sb. vč. všech dalších předpisů  při  provozování hřbitova
v Penčicích.

4. V sobotu dne 3.l2.2Oll se v odpoledních hodinách uskutečnila
v Pohostinství v Penčičkách mikulášská besídka s nadílkou. Maminky,
za přispění členů SDH, nacvičily a úspěšně předvedly pohádku „Mrazík“.

5. Členové osadního výboru byli seznámeni s přípisem  St.m.Přerov –
správy majetku a kom. služeb ze dne 5.l2.2Oll, který obsahuje  předpoklad
nákladů na údržbu, kterou v r. 2Ol2 budou v místních částech zajišťovat
Technické služby Přerov.
Materiál neobsahuje některé námi požadované služby ( např. chemizaci
chodníků, osázení rabata aj.).
U některých služeb pokládají členové OV četnost provedení za  nadsazenou.
Např. 5 x seč zeleně – v r. 2Oll  byla první seč na řadě pozemků prováděna 
v červnu ( např. před hřbitovem aj.) . Další seče pak probíhaly různě, někdy
i chaoticky,  bez ohledu na velkost trávy ( hlavně pak v podzimních 
měsících).  OV požaduje započít se sečením  v květnu a  v podzim.měsících
pak podle velikosti trávy a počasí. V období sucha není nárůst zelené hmoty
a tudíž sekání trávy je v tomto období neekonomické!  
Rovněž tak  čištění komunikací ( v r. 2Oll proběhlo l x ) – nyní návrh 3 x ?

6. OV  zaslal  na odbor majetku – pí. Kameníčkové  pís. materiál, týkající se
využívání  prostor budovy Magistrátu v Rohové ul.

7. OV  odeslal  na MměPř  - pí. Švestkové  vyjádření k tržnímu řádu za naši
místní část.

8. OV  bere na vědomí informaci p. Holase o tom, že se do r. 2Ol2 přesouvá
nevyužitý limit ve výši llO tis. s tím, že  by mohl být využit k realizaci 
záměru: zpevnění  pozemku a odvod povrchových vod  na ul. Tršická,
kde je autobusová zastávka  ( zajištění TD atd.).

9. Členové OV byli informování o čerpání limitu na společenské a kulturní
akce  v r. 2Oll  a to v souhrnu i podle jednotlivých akcí.  
   

Zapsala: L. Štefanová




