
                                                                 Zápis  č.27/2013

ze schůze osadního výboru  místní části  Přerov  -  Penčice,  konané dne27. 8. 2013

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

                                         Šváček,  Ludmila  Štefanová

Hosté:  pp.  Ing.  Jiří Lajtoch  a  Zdeněk  Holas

Byly projednány následující  body :

1. Správa silnic Ol.kraje  zajistila vyčištění  2  uličních vpustí  vč. přípojek na ul. Tršická.

Zda je odvedené dílo řádně provedeno  zjistíme  v době déletrvajících dešťů.

2. 29. 7. 2013 byla řešena  na podnět  manž. K. , majitelů chaty v blízkosti potoka

Olešnice,  záležitost odstranění  zalomené visící větve ve výšce cca 10 m na topole.

Visící větev byla  prostřednictvím  hasičů  a pracovníků TS odstraněna.  

O špatném zdrav. stavu stromu byla informována pí. Doupalová, která  následně

stav stromu zdokumentovala.  Bylo zjištěno, že koruna stromu zasychá a kořeny

stromu  v blízkosti potoka  jsou uvolněné.  Je vydáno rozhodnutí  k odstranění 

stromu v době vegetačního klidu – při zámrazu.

3. Od 29. 7.  do  4. 8. 2013  probíhala  přes Penčice  objížďka na Olomouc ( v důsledku

oprav  prováděných na  rychl. komunikaci  Přerov – Olomouc  u Krčmaně).

První den  objížďky  došlo na ul. Tršická  k poškození  letos  dobudovaného chodníku.

Při vzájemném míjení  vozidel na úzké  komunikaci : kamionu a obilního kombajnu,na-

jel  kombajn na chodník.Zpráva o kolizi  byla nahlášena ZD Kokory a odb.majetku. 

Druhý den objížďky došlo k další kolizi a sice zřejmě od otáčejícího se kamionu bylo

poškozeno  kontejnerové stání.  Vzniklá škoda byla nahlášena TS Přerov.

29. 7. 2013 požádala předsedkyně  OV  Policii ČR  v Přerově o spolupráci v důsledku

nepřiměřené  rychlosti  projíždějících motorových vozidel přes Penčice. Tentýž den

se rovněž obrátila na odbor dopravy s žádostí, aby byly v Penčicích  nainstalovány

přenosné dopravní značky  se sníženou rychlostí. Další den již byly dopr. značky  s 3O km

povolenou rychlostí  na komunikaci  postaveny.

4. V sobotu 17. 8. 2013 od 13 hod. proběhla v Penčicích  společenská událost – vztyčení

zhotoveného barokního kříže na věž kostela v Penčicích. Barokní kříž zdarma zhotovil

umělecký kovář p. Jiří Jurda  z Penčic.  Klempířské práce na upevnění kříže provedl 

p.Štěpaník. Samotné vyzdvihnutí posvěceného kříže bylo provedeno specielním autoje-

řábem hasičů z Tovačova. Po určitých církevních obřadech  bylo vztyčení doprovázeno

hudbou.  Akci sledovalo více jak 8O osob a natáčela ji Kabelová televize Přerov.

5. Členové OV byli informováni  o pracovním setkání s Mgr Dušanem Strunou z Reg. agentury  

pro střední Moravu , která pro Magistrát města Přerova  zajišťuje podklady pro „Strategický 

plán ekon. a územního rozvoje města na léta 2O14 až 2020“.

6. Členové OV  akceptují  nabídku  pí. Doupalové  na umístění  betonových laviček v Penčicích.

7. Členové  OV i hosté byli seznámeni s dotazem  p. Ant. Žákovského ze dne  21.8.2013.

8. Členové  OV byli informováni o článku v denním tisku ohledně nainstalování speciálních

hlásičů úrovně vodní hladiny v několika MČ (mezi nimi jsou i Penčice).

Zapsala:  L. Štefanová


