
                                                                      Zápis č. 21/2O13

ze  schůze  osadního výboru  místní  části  Přerova – Penčice, konané dne  5. 3. 2013

Přítomní členové OV:  Mgr Alena Horáková, Mgr Hana Jurdová,  Kamil Šromota   Miloslav Šváček,

                                        Ludmila  Štefanová

Byly projednány následující body:

1. OV  požádal odbor majetku, aby v době veg.klidu byly  důkladně  ořezány  vzrostlé túje

na hřbitově .

Návštěvníci  hřbitova si stěžují , že túje nebyly řádně prořezány ( zkráceny co do výšky,

tak do objemu) .  Podnět byl  1.3.2013 řešen s pí. Doupalovou s tímto závěrem:

ořez tújí je přiměřený , je dodržena  podchodová výška pod tújemi,  vyřezání výhonů 

z bohatě rostoucí  túje není doporučeno – túje by zahynula.

Do konce března bude proveden  ořez tújí  u památníku se lvem.

Byl  přijat podnět  pí. M.K., dle kterého nebyly  ořezány 

všechny lípy, které se  v dané ulici nachází .

2. Byl  projednán  harmonogram  využití  nakoupeného materiálu  v rámci akce Z,

který byl  zakoupen  v závěru roku 2012 a pro nevhodné  počasí nemohl být  v závěru

min. roku  na plánované akce  použit.

3. Členové OV byli seznámeni s:

- harmonogramem  přistavování  VK pro jarní úklid  (březen –  květen 2013)

- definitivním limitem  čerpání fin.prostředků  pro naší MČ v r. 2O13 – je ve výši,

s kterou byli členové OV seznámeni na minulé schůzi OV

4. Byly diskutovány náměty, které  členové OV doporučují, aby byly  zahrnuty  mezi požadavky

místních částí  při tvorbě smlouvy mezi Magistrátem města Přerova (zastoupeném odborem

majetku) a TS Přerov.   Např. sečení trávy :  započít se sečením dříve , protože  objem sečené

hmoty  v 1. seči  je  značný. Zvláště pak, když se jako obvykle, v naší MČ seče  v pořadí jako

poslední -  výrazně tedy změnit pořadí MČ  v sečení.   Obvyklý návrh na sečení je 5 sečí – je 

nesrovnatelná potřeba práce   při  1. event. 2 sečení   s potřebou  práce  při 4.  a 5. sečení.

Pozemky, které nejsou zahrnuty do  1. seče ( např.  stráň nad autobusovou čekárnou v

Penčicích) by bylo vhodné zařadit do sečení  již od 1.seče a to v cyklu 4  seče.  V době dešťů  

se po stráni s vysokou trávou valí  potoky povrchové vody z ul. Lipňanská. Tím, že  pozemek 

není posekaný,  voda se do půdy nevsakuje   a  po polehlé trávě rychle odtéká.  Často 

způsobuje škody  na  nemovitosti, která je v sousedství tohoto svahu.

Rovněž  sečení trávy  v blízkosti hřiště na malou kopanou  je třeba věnovat větší péči.

Od  1. seče by  měl být pravidelně  sečen  břeh pod lavičkami,  kde je každoročně  semeniště

kopřiv a různých náletů – je to viditelné prostranství  před vjezdem do Penčic. 

OV doporučuje  řešit otázku  očisty  chodníků páteřních komunikací a  prostoru pod 

obrubníky , které  zarůstají  trávou  atd.
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5. Byl přijat podnět  p. Š.   na opravu místní komunikace, která spojuje ul.  Tršickou

s ul.  U potoka    (před mostkem  přes potok Olešnici ).

6. V neděli  24. 2. 2013 se  od  15 hod. uskutečnil v Pohostinství v Penčičkách  dětský maškarní 

ples.

7. P.  Šváček  informoval  o zkušenostech  se  zimní údržbou chodníků  v uplynulých měsících.

Přihlášený pracovník p. B, po krátké době  již do práce nenastoupil.

Zapsala:  L. Štefanová


