
                                                  Zápis č. 4/2O12

ze schůze osadního výboru místní části Přerova – Penčice,  konané dne  23. 4. 2012

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

Nepřítomna: Jana Cigánková

Byly projednány následující body:

l.   Oprava havarijního stavu komunikace ul. Lipňanské, která je ve správě SSOK.
     Členové OV byli informováni, že od projíždějících vozidel jsou vymršťovány kameny
     na chodník.  Posledním případem je zasažení kamenem 1,5 letého chlapečka (D.O.), které-   
     ho držel za ruku jeho dědeček na chodníku před budovou Magistrátu m.Přerova. Kámen 
     byl z vozovky vymrštěn pomalu projíždějícím os. autem. 
     Dle e-mail. zprávy SSOK ze dne l6.4.12 bylo osadnímu výboru sděleno, že do 3O.4.12
     bude provedeno vyspravení výtluků na vozovce balenou drtí a pak bude následovat postřik
     ke zpevnění komunikace. Do konce roku 2012 je přislíbena oprava vozovky – je tím myš-
     lena oprava v jejich okrajích, kde vlivem svažitosti terénu dochází k odplavování štěrku
     a k vymílání vozovky.

2.  Studna u kostela v Penčicích.
     Osadnímu výboru dochází další stížnosti občanů k tomu, že je na studni  upozornění, že
     „ voda není pitná „ . Členové OV byli seznámeni s přípisem Ing.Čajky ze dne 27.3.2012,
     v němž jsou uváděny důvody, proč je na studni toto upozornění.
     Členové OV nesdílí uvedené důvody a zmocňují předsedkyni OV, aby byl MMěPř sezná-
     men s našimi námitkami ( např. studna je vytesána do hloubky 27,5 m ve skále, horních 
     5 m studny je vyzděno perfektní vyzdívkou, v hloubce 2O m je odpočívadlo pro případ vý-
     měny čerpadla, studna je situovaná  v klidné části Penčic a naprosto nesouhlasíme, aby
     bylo hodnoceno její umístění jako bod, kolem něhož je kruhová křižovatka  aj. ).
     Všechny důvody proti tomu, aby voda byla hodnocená jako pitná a v tomto duchu bylo
     o ni také pečováno, pokládáme za zástupné.  Občané žijící v osadě Sušírna ( kam nebyla
     zavedena z ekon. důvodů voda z VaKu) vždy používali a dosud používají tuto studnu jako
     jediný zdroj pitné vody.

3.  Členové OV byli informováni, že dne 29.3.2012 proběhlo v Penčicích místní šetření ve 
     věci realizace chodníku na ul. Tršická. Místního šetření se zúčastnili:
     za odb. majetku: p. Kašpárek, dále pak projektant p. Ing. Marek,
     za majitele přilehlých nemovitostí: pp. P.   a Ing. H.
     za OV: p. Šváček a Štefanová
     Po posouzení dané situace, kdy si p. P. vybudoval před svou nemovitostí chodník,
     bylo dohodnuto:

- vypracovat projektovou dokumentaci na celou akci ( tj. chodník od nemovitosti pí. K.
k nemovitosti p. P., od nemovitosti p. P. až k chodníku, který směřuje k aut. čekárně 
vč. nového propustku za nemovitostí manž.H.)

- výstavbu rozdělit do dvou etap a to:
a) l.etapa, která bude realizována do konce r. 2012: vybudování chodníku  a to 

pokračováním na starý chodník před domem pí. K. směrem k nemovitosti 
p. P. – dle p. Kašpárka je na vybudování chodníku k dispozici 6OO dlaždic
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b) 2.etapa, která bude realizována v r. 2013 – zbytek chodníku  vč. nového propustku
dle projektové dokumentace odsouhlasené na celou akci

     Ing. H.  se dohodl s projektantem na šíři chodníku, který bude vybudován před jeho ne-
     movitostí.

4.  Předsedkyně OV informovala přítomné o možnosti výkonu veřejné služby.
      Úřad práce byl požádán, aby byli občané z Penčic  kontaktováni. Jedná se asi o 5 
      občanů, kteří by mohli  VS v místě bydliště vykonávat.

5.   Členové OV byli informováni o tom, že na odb. majetku byl dán ( po předchozím tel. pro-
      jednání s p. Kašpárkem ) požadavek na:

- opravu chodníku a event. výměnu poškozených a uvolněných dlaždic před nemovitostí
p. Ch. na ul. Tršická

- opravu chodníku a doplnění chybějících nebo poškozených obrubníků na ul. Tršická
( od aut. zastávky – od Přerova – směrem ke koupališti )

- vybudování nájezdu na chodník  před autob. čekárnou  v Penčičkách

6.   Dne 28.3.2012 se uskutečnila ve spolupráci s místní knihovnou v zasedací síni  budovy
      MMěPř  Rohová 1 – přednáška  horolezce p. Ladislava Drdy o jeho cestách  do Himalájí.

7.   Sečení  pozemků v Penčicích.
      Po dlouhodobějších peripetiích se uskutečnilo 5.4.2012 pracovní jednání  s pracovníky TS
      ( pí. Spurnou a p. Kiesewetrem). Byly dohodnuty kroky  ke zlepšení vzájemné spolupráce
      a vyjasnění, které pozemky  budou sečeny a v jakém počtu sečí .

8.   Předsedkyně OV se dne 3l.3.2012 zúčastnila výroční členské schůze  Svazu zahrádkářů
      v Penčicích.  Vzhledem k značnému úbytku členů ( vzniklé především úmrtím členů),
      nezájmem mladší generace o práci v této zájmové organizaci  a věkovému složení ,  
      dospěli přítomní členové SZ o ukončení jejich činnosti.
      Je třeba všem našim zahrádkářům poděkovat za jejich dlouholetou činnost v naší místní 
      části, zejména 82 letému předsedovi p. J.K. a ostatním členům výboru SZ
      ( pí. L.Š., J.K. a K.K.).
      
9.   Členové OV vyslechli informaci  o provedené instalaci sochy sv. Jáchyma, která byla
      po její renovaci znovu umístěna na své místo před kostel sv. Petra a Pavla v Penčicích.

Zapsala: L. Štefanová
       
       






