
                                                               Zápis  č. 28/2013

ze schůze osadního výboru místní části Přerov  -  Penčice,  konané dne  24. 9. 2013

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

                                           Šváček,  Ludmila  Štefanová

Byly projednány následující body:

1. Členové OV byli informováni  o přijatých podnětech ( např.  k sečení  trávy – vzneseny 

požadavky, aby  u některých pozemků byl zvýšen  počet sečí  v roce  apod.).

2. Byla přijata stížnost pí. H.V., která se týkala  prací spojených

s pokládáním asfaltového koberce na vozovku v blízkosti jejich RD dne  9.9.2013.

Mezi vozovkou a obrubníkem chodníku byla ponechána spára v šířce cca 2O cm.

V průběhu dne pršelo  a stékající voda ve spáře nebyla řádně svedena do  kanalizační vpusti.   

Auta, která částečně najížděla do spáry  rozstřikovala stojící  vodu – černou od asfaltu -  po 

chodníku a  znečistila   stavbu, v níž  je umístěn hlavní uzávěr plynu.  Záležitost byla za účasti

stěžovatelky řešena s p. Boudou ze St.úřadu  M.m.Přerova.

3. Bylo  provedeno čištění komunikací v Penčicích  a opětovně s p. Sadílkem  bylo  zajištěno

vyčištění  chodníků  páteřních komunikací od  trávy.

4. S vedoucí útulku zvířat v Přerově byla řešena otázka umístění volně se pohybujících koťat

v Penčicích ( jedná se o několik podnětů občanů).  Pí. Hynčicovou bylo sděleno, že žádná 

koťata z důvodu naplněného stavu v útulku nemůže příjmout.

5. 7. 9. 2013 se uskutečnila akce pro děti  „Loučení s prázdninami“. Součástí  vydařené akce

bylo m.j.  i vystoupení šermířů,  ukázka výcviku  policejních psů příslušníky Městské policie 

v Přerově ,  opékání špekáčků  aj.

6. Členové OV  v diskuzi  zaujali stanovisko  k informaci  p. Holase (na min. schůzi OV) , která

se týkala  rybníčku  na pozemku  p. P.F.  a částečně na pozemku města Přerov  a pozemku 

ÚPZSVVM.   Uvedený rybníček užívají  v zimním období  (se svolením

majitele)  děti  na bruslení.  Jelikož v Penčicích není žádná jiná plocha, na níž by mohly děti 

bruslit ,  má  osadní výbor v Penčicích zájem  , aby rybníček p. F.  byl zachován.

Zapsala:  L.  Štefanová


