
                                         Zápis č. 14/2O12

ze schůze OV místní části Přerova  - Penčice, konané dne  28. 6. 2012

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

Nepřítomna: Jana Cigánková – oml. ( v nemocnici )

Byly projednány následující body:

l. Oprava výtluků na ul. Lipňanská byla provedena. Další oprava komunikace
(údržbového charakteru) a to propadlých okrajů vozovky je SSOKem přislíbena
do konce r. 2O12.

2. OV obdržel od odb. majetku (p.Holase) mapový podklad plánu zimní údržby 
místních komunikací. V plánu zimní údržby  MK není uvedena ulice U potoka.
Zimní údržba chodníků se týká chodníků na ul. Tršické a ul. Lipňanské.
V plánu údržby chybí údržba chodníku před býv. poštou, kde jsou umístěny 
vývěstní skřínky, které spravuje OV.

3. V sobotu 2.6.2012  se od l5 hod. uskutečnila pod kaštanem v Penčičkách
„ Oslava dne dětí“.

4. OV obdržel od TS Přerov (p.Antla) nabídku na možnost přistavení velkoobje-
mových kontejnérů.  OV má o tuto službu zájem. Bylo požádáno o mimořádné
přistavení kontejnéru v l.týdnu měsíce července ( po hodech v Penčicích).
Další požadavky budou následovat.

5. Veřejná služba. Vzhledem k tomu, že nelze získat občany Penčic, kteří jsou
vedeni na ÚP, OV požádal o výpomoc TS Přerov, které disponují pracovníky,
kteří vykonávají VS. Ve spolupráci s p. Stískalem (TS) se podařilo od 2O.6.l2
zajistit skopání trávy z chodníku kolem budovy úřadovny a na části chodníku
na ul. Lipňanská ( před 3 domy). Na p. Stískala byl vznesen požadavek, aby
v termínu do 29.6.2012 (do hodů v Penčicích) byla skopána tráva z chodníku
alespoň na části ul. Tršické ( od aut.zastávky k ul. Ke koupališti ).

6. P. Sekanina – strážník Městské policie v Přerově byl požádán, aby projednal
s majitelem nemovitosti  (býv.hostinec v Penčicích) úklid kolem objektu
na ul. Lipňanská.

7. OV přijal  několik stížností občanů na rušení nočního klidu.
Občany ruší ohňostroje po 22 hodině a dále pak hlasitá hudba, která se
dlouho po půlnoci ozývá z restaurace „ Ve stodůlce“ a jejího okolí.
Restauraci provozuje p. J.N.
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8. OV přijal podněty několika občanů Penčic, aby bylo řešeno zachování
cesty (místní komunikace), která dříve lemovala zahrady občanů z Penčiček
a nacházela se v blízkosti nynější ul. Rohové.
Občané se cítí poškozeni tím, že je jim  znemožněn výjezd z jejich zahrad.
OV podotýká, že na těchto zahradách mnozí majitelé  v budoucnu uvažují
s výstavbou RD a hrozí, že ze svých pozemků nebudou mít možnost výjezdu
na místní komunikaci.

               9.   Byl schválen plán schůzí OV na 2. pololetí 2O12.

Zapsala:  L. Štefanová




