
                                                   Zápis č. 17/2012

ze schůze OV místní části Přerova – Penčice,  konané dne  25. 9. 2012

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

Byly projednány následující body:
  
1. Členové OV byli seznámeni s tím, že na posledním zasedání zastupitelstva bylo
    schváleno  odvolání pí. Jany Cigánkové – čl. OV Penčice.
    Jmenování nového člena OV bude provedeno k 1. 10. 2012.

2. Členové OV byli seznámeni se stavem opravy ul. Lipňanská, kterou zajišťuje Správa
    silnic Ol. kraje.

3. Dle požadavku občanů z lokality Dražka , byla na základě žádosti OV Penčice, dodána
     Technickými službami Přerov  1 lavička.

4.  Členové OV byli informováni o místním šetření v Penčicích -  Rohová ul. č.1,  za účelem
     zajištění  opatření k zamezení  možnosti zamrznutí venkovního vodovodního potrubí
     do budovy  Magistrátu m.Př.

5.  Členové OV byli informováni o obsahu jednání předsedkyně OV s p. Holasem,
     týkající se studny u kostela v Penčicích.  Následně pak byli seznámeni s obsahem přípisu 
     OV ze dne  7. 9. 2012 na Magistrát m.Př. - odbor majetku, v němž  OV žádá, aby byla
     provedena  taková technická opatření, která zabezpečí  přívod vody ze studny:
     na hřbitov,  pro veřejnou  spotřebu občanů, kteří čerpají  vodu do přinesených nádob  a
     vyloučí event. černý odběr z tohoto vodního zdroje.

6.  Oprava chybějících dlaždic v aut.čekárně v Penčičkách byla Technickými službami 
 .   Přerov provedena.

7.  V sobotu 1. 9. 2012 byla uspořádána akce pro děti „ Loučení s prázdninami“.

8.  Členové OV vznesli požadavek, aby byla s odborem majetku prodiskutována otázka
     prověrky stočného u občanů, kteří  používají  vodu z vlastních studní. Na členy OV
     se obrátilo několik občanů z lokality Penčičky, kteří se domnívají, že  někteří  občané
     z této lokality dosud stočné neplatí. Odbor majetku bude o této problematice informovat
     předsedkyně OV.

9.  OV přijal podnět občanů z lokality Penčičky, kteří  žádají, aby do uličky, která ústí
     na ul. Tršická ( mezi RD p. H.   a p. K.)  byl  instalován  zákaz vjezdu
     s tonáží nad l,5 t.  V  daném prostoru se nachází drenáže, které  při vyšší tonáži
     projíždějících vozidel mohou být poškozeny.

Zapsala: L. Štefanová  


