
                                           Zápis č. 15/2012

ze schůze OV místní části Přerova – Penčice, konané dne  24. 7. 2012

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

Byly projednány následující body:

l. Byla podána informace o průběžných urgencích na provedení
chemizace chodníků.  Provedení chemizace chodníků bylo uplatněno
u odb. majetku a kom. služeb již v průběhu l.čtvrtletí t.r.
Skopání trávy z chodníku  na části ul. Tršické ( až k ul. Ke koupališti)
bylo provedeno pracovníky vykonávajícími VS pod dohledem TS Přerov
v termínu do 29. 6. 2012. Na další práce ( skopání trávy z chodníků
na ul. Tršická od křižovatky s ul. Lipňanskou až za aut. čekárnu v Penči-
cích ) už TS Přerov pracovníky,  vykonávající veř.službu, momentálně
uvolnit nemohou.
Občané oprávněně kritizují nevzhledný stav neudržovaných chodníků.

2. Ve spolupráci s pracovníkem MěPolicie Přerov p. Sekaninou byly
řešeny stížností občanů na volně pobíhající koně ( např. na komunikaci
ul. K Buku, v blízkosti koupaliště apod.), které jsou v majetku p. N.
ze Záb. Lhoty.

3. OV  řešil záležitost, týkající se vyházení příkop kolem komunikací, které
jsou ve správě SSOK. Jedná se o příkopy lemující vozovku od Tršic  smě-
rem do Penčic ve svahu nad Penčicemi  z kopce  „Prášiláku“
směrem k ul. Tršická.  V případě dešťů se  valí bláto z přilehlých polí
přes neudržované příkopy do obydlené lokality Penčic.
Totéž se týká neudržované příkopy ve svahu nad Penčičkami kolem
komunikace z Nelešovic. Bylo by žádoucí, aby příslušný odbor Magistrátu
m.Přerova reagoval na tento požadavek a záležitost řešil  se SSOK.

4. OV byl seznámen se stavem prací na restauraci sochy sv. Libora, která 
stojí v blízkosti studny u kostela v Penčicích. Vzhledem k úsporným opatřením
nebyla socha převezena do dílny restaurátora, ale oprava probíhá přímo na
místě.

5. Odbor majetku (p.Kašpárek ) byl požádán o zajištění opravy kanalizační šachty,
která se nachází v blízkosti  kapličky v Penčičkách. Vlivem uvolnění mříže
do šachty  spadlo malé dítě. 
Dále byl p. Kašpárek požádán o opravu kanal. šachty na ul. Tršická před nemo-
vitostí p. Ch. Odstranění závadného stavu u obou šachet přislíbeno do
27. 7. 2012.
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6. OV byl seznámen  se stavem očekávaných prací do konce roku 2012
v rozsahu, jak byly prokonzultovány s odb. majetku ( p. Kašpárkem).

7. OV přijal urgenci na provedení  opravy kanalizační šachty za domem p. V.
ul. Dražka.  Bude řešeno s p. Holasem.

       
8. OV přijal žádost občanů z lokality Penčičky, aby v ul. Dražka byla instalována

lavička.  

9. OV byl seznámen se stížností, která byla řešena s TS Přerov ( pí.Spurnou).
Kontrolou na místě samém bylo zjištěno, že stížnost občanů na přeplněný
koš odpadky u aut. čekárny v Penčičkách je oprávněná. Kapacita koše a 
interval pro odvážení odpadků je nevyhovující.
Na  tomto aut. stanovišti v době letních prázdnin  nastupují  návštěvníci
z koupaliště. Pro rapidně zvýšený počet osob je  současný stav odvážení
odpadků nedostačující.

10. V další části schůze byly projednány náměty  na investice a opravy, které 
hodláme uplatnit  pro r. 2013. Velitel SDH v Penčicích p. Studénka byl
vyzván, aby  os. výboru předložil  požadavky  za SDH.

               

               Zapsala: L. Štefanová

               

                  
  




