
                                           Zápis č. 11/2O12

               ze schůze osadního výboru místní části Přerova – Penčice, konané dne  26. 3. 2O12

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

Byly projednány následující body:

l. Ve věci řešení stížnosti  P.  a   L.Š.
( zatékání  vody do sklepa po provedené opravě šachty před jejich domem
v r. 2O11)  proběhlo dne 2l.3.2Ol2  místní šetření za účasti:
pp. Holas, Kašpárek – odbor spr.maj.,  p. Z. (maj.firmy ,která prováděla
opravu šachty), za OV: p.Šváček a Štefanová.
Bylo provedeno monitorování trasy staré kanalizace  v prostoru nad šachtou
(l7 bm kanalizace průchodná, dále již neprůchodná).
Bylo rozhodnuto provést výkop do hloubky cca l,5 m mezi šachtou po trase 
pomyslné kanalizace k vedle stojící nemovitostí čp. 27. 
Provedením výkopu se zjistilo přerušení odtokové cesty ze sousední nemovitosti,
které bylo pravděpodobně příčinou zatékání vody do sklepa Š.
Následně  bylo provedeno napojení této odtokové cesty na kanalizační šachtu,  
čímž by měl být důvod stížnosti odstraněn.

2. Členové OV byli seznámeni s obsahem jednání předsedů OV s představiteli
Magistrátu a pracovníky odboru správy majetku a kom. služeb, které se 
uskutečnilo 7.3.2O12. M.j. byly prodebatovány i naše požadavky předložené
v rámci „AKCE Z“, které byly námi vyčísleny  na 38 tis. Kč   
( jednalo se o mat. náklady na:
-nátěr stánku a nátěr 3 hracích prvků umístěných naproti hasičské zbrojnice a
-zhotovení laviček a stolků na výletišti pod lesem).
Bylo rozhodnuto, že částka vynaložená v rámci „AKCE Z“ by měla být
přibližně lO tis. Kč v každé MČ.  Členové OV  výhledově rozhodnou, které  
akce budou v tomto programu realizovat.

3. V další části schůze byla řešena záležitost  údržby zeleně v naší MČ v r. 2Ol2.
Os. výboru byly doručeny miniaturní mapy zeleně v naší MČ.
Je rovněž k dispozici  specifikace rozsahu prací pro výpočet ceny  za  sečení
trávy, z kterého vyplývá, že v naší MČ má být provedeno 5 sečí na ploše  
21 356 m2/seč. 

                     Z map pozemků není zřejmá jejich velikost. Patrně se ani nepočítá, že všechny
                     pozemky budou sečeny. 
                     K tomu, aby mohl osadní výbor uplatnit své požadavky  k sečení zeleně
                     a navrhnout případné změny ( např. v počtu sečí, event. rozšířit již stávající
                     plochu  zeleně, která byla dosud nepravidelně sečena ) potřebuje  znát
                     především   čísla pozemků  a jejich výměru.    
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4. Předsedkyně OV dále informovala, že přijala několik podnětů občanů
Penčic, kteří si stěžovali na skutečnost, že  se na studni u kostela objevilo
upozornění, že „ voda není pitná“.  Pro občany žijící v osadě Sušírna je studna 
jediným zdrojem pitné vody, neboť do této lokality nebyla z ekonomických 
důvodů zavedena voda z VaKu. Rovněž řada občanů Penčic, chatařů , projíždě-
jících cyklistů aj.  odebírá vodu z této studny. Na základě odebíraných vzorků 

                     měla vždy voda prvotřídní jakost a byla dle provedených rozborů svou
                     kvalitou na úrovni vody pro kojence. Uvedené informace získávala v předcho-
                     zích letech komise pro místní část v Penčicích  od provozovatele studny –
                     Technických služeb Přerov ( p.H.).
                      Členové komise byli seznámeni s přípisem ze dne l5.3.2012 na odd. správy 
                      ostatního majetku a kom. sl. , v němž je vysloven požadavek osadního výboru
                      na odstranění  upozornění na studni, že „voda není pitná“ a s obsahem sdělení
                      vyslovili  souhlas.

5. Členové OV byli seznámeni s obsahem e-mailu  z odb. správy majetku
(od pí.Doupalové) , v němž  byla sdělena informace ohledně kácení stromů
(švestek) v ul. K lesu p. H. na základě rozhodnutí odb.živ.prostředí.
Členové  OV v této souvislosti požadují:
- zajištění náhradní výsadby stromů
- vyházení  ( vyčištění ) příkopy, která probíhá kolem předmětných stromů a 

lemuje ul. K lesu

6. Dne 22.3.2012 se  uskutečnilo v Penčicích pracovní jednání za účelem 
vyjasnění možnosti uzavření smlouvy  mezi MMěPř a Římskokatolickou
farností  Penčice  o výpůjčce nemovitostí hřbitova Penčice (hřbitovní zídky a

                     márnice).  Jednání se zúčastnili:
                     pp. Mgr  Vojtášek a Dohnal ( za MMěPř)
                     za  ŘKF Penčice p. farář a  p.Kamarád  (technický administrátor děkanství)
                     za OV: p. Šváček a Štefanová
                     P. farář projedná uvedenou záležitost s Arcibiskupstvím Olomouc a sdělí
                     na právní odbor Magistrátu jejich stanovisko a event. podmínky.

7. Členové OV byli seznámeni s žádostí o provedení opravy chodníku
na ul. Tršická (před  RD p. Ch.), který byl poškozen najetím  nezjištěného
vozidla.

8. OV obdržel informaci  odboru správy majetku, že byl dán podnět SSOK,
že  osadní výbor v Penčicích žádá opravu komunikace  v jejich správě-ul.
Lipňanské.

               Zapsala: L. Štefanová
                




