
                                                                     Zápis č. 29/2013

ze  schůze  osadního  výboru  místní  části  Přerov  -   Penčice,  konané dne  29. 10. 2013

Přítomní členové OV:  Mgr Hana Jurdová,  Kamil Šromota, Miloslav Šváček, Ludmila Štefanová

Omluvena:                    Mgr Alena Horáková

Byly projednány následující body:

1. Členové OV byli seznámeni s tím, že na vyžádání  Odd. majetkoprávního – Odboru

správy majetku a kom.služeb MMPr ze dne  3.10.2013  bylo zasláno stanovisko OV

Penčice k záležitosti p. P.F. Vychází z formulace uvedené v zápise ze schůze

OV dne 24.9.2013 (bod 6).

2. Členové OV byli seznámeni s vyjádřením zástupce Stat.m. Přerov – p. Zd.Holase –

ved.správy ost.majetku a kom. služeb ze dne 20. 9. 2013, které je adresováno na

Krajský úřad Ol. kraje – odbor dopravy a silničního hospodaření, v němž St.m.Př.

souhlasí s navrženým řešením objízdné trasy přes Čekyni a Penčice  v době od

7.10. do 17.10.2013 v důsledku prací na rychlostní komunikaci Přerov – Olomouc.

  3.    OV Penčice  (  dříve komise pro místní část  Penčice ) přijal řadu podnětů a stížností od         

občanů, kteří bydlí v ul. V Kótě, kteří  dlouhodobě požadují  řešit  bezpečný nájezd

především motorových vozidel, ale i cyklistů z ul. Tršická ( směrem  od Přerova ) do

ul. V Kótě.V současné době, kdy probíhá již druhá  schválená objížďka na Olomouc

(viz bod 2.) je situace naprosto neúnosná a nebezpečná. V ul. V Kótě  mají občané

v každém RD  osobní auto, do ulice často zajíždí vozy  zdrav.služby aj.

OV požádal  v rámci zlepšení bezpečnosti našich občanů o osazení dopravního zrcadla

na odbočení z ul. Tršická do ul. V Kótě.

Podle  vyjádření  Odboru správy majetku a kom.služeb ze dne 17.10.2013 (Ing.Štukavec)

bylo OV sděleno, že  tato akce vyžaduje zpracování PD, na jejímž základě bude vydáno

dopravní stanovení a po zajištění fin. krytí bude následně provedena realizace díla.

Pokud nebudou fin.prostředky k dispozici do konce r. 2013, bude uplatněn projekt a jeho

                    realizace do návrhu rozpočtu na r.2014.

4. Členové OV byli seznámeni s žádostí  Odboru správy maj. a kom.služeb (p.Kašpárek)

     ze dne 16.10.2013, dle které se má OV Penčice  vyjádřit  k navrhovaným  závěrům z

     jednání, které se uskutečnilo z podnětu Stavebního úřadu v Přerově ve věci  projednání

     záležitosti kanalizační přípojky z domu p. A.Ž.   k zamezení případného poškození kanalizační        

přípojky  byly navrženy  dvě varianty řešení :

     Dle 1. varianty je doporučeno osadit na místní komunikaci ul. Na Vrchu 3 zahrazovací sloup-

     ky  ke znemožnění  průjezdu osobních a nákladních vozidel. Tuto variantu OV jednoznačně

    nedoporučuje.

    Dle  2.varianty  je doporučeno v místě kanalizační přípojky provést zpevnění místní komuni-

    kace stavební  úpravou (např. položení silničních panelů s odpovídajícími nájezdy apod).

    Stanovisko OV Penčice:  OV doporučuje , aby bylo realizováno řešení dle varianty č. 2.
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5. Členové OV byli  seznámeni s obsahem  pracovního jednání  předsedů OV, které se

uskutečnilo dne 14. 10. 2013. 

Členové OV v souvislosti  s návrhem tvorby fin. rozpočtu na rok 2014 nesouhlasí  

s rozhodnutím  Statutárního města Přerov, dle kterého je pro jednotlivé místní části 

opětovně stanovena částka 550,- Kč/ na 1 trvale přihlášeného občana v místní části.

V Penčicích bylo podle stavu k 1.1.2013 přihlášeno k trv. pobytu 282 osob.

Náš fin. limit pro r. 2014 tedy představuje celkovou částku  155 100,- Kč , tj. na

financování našich potřeb (vč. spoluúčasti města na kulturu v MČ).

Statutární město Přerov  opětovně nepřihlíží k tomu, že:  

v MČ Penčice jsou 2 velké chatové oblasti ,  v letním období je v provozu penčické

koupaliště ( které denně navštěvují  stovky  návštěvníků ), v MČ dlouhodobě žijí

desítky občanů, kteří zde nemají trvalý pobyt.

Všichni  shora zmínění občané, chataři i návštěvníci koupaliště používají  místní

komunikace, chodníky, autob. čekárny a aut. zastávky, které nutně potřebují

alespoň základní údržbu.  Stanovený finanční limit nám dlouhodobě neumožňuje,

zajistit  nejnutnější opravy  této infrastruktury v MČ.

Je třeba konstatovat, že za minulé 2 roky bylo takto  zajištěno vybudování  104  bm

chybějícího chodníku na páteřní komunikaci Tršická. Což je proti okolním samostatným

obcím přerovského regionu, kde se budují krásné chodníky a komunikace,  žalostné

zjištění.

6. OV Penčice oznámil  p. Mgr Vojtáškovi, že  v roce 2014 hodlá provést opravu

chodníku od zastávky autobusu v Penčičkách směrem  k ul. Ke koupališti .. 148 000,- Kč

a  spoluúčast města při konání společ.-kulturních akcí pro děti a seniory ….     7 100,- Kč

  

7. Členové OV byli seznámeni s nabídkou ředitele TS Přerov p. Ing. Koněvalíka na možnost

instalace menšího množství vánočních světelných ozdob  v MČ. OV Penčice   e-mailem

požádal o instalaci vánočních světelných ozdob v naší MČ.

8. V další části schůze byl prodiskutován požadavek  Odboru majetku (p.Kašpárek), týkající se 

stížnosti p. P.  na znečišťování jeho RD  povrchovou vodou z komunikace. 

9. Členové OV byli seznámeni s průběhem úspěšné akce  „ X.  setkání penčických seniorů „

která se uskutečnila v sobotu 5.10.2013 v Pohostinství v Penčičkách.

10. Dále byli členové OV seznámeni  s podněty, které MČ Penčice  předložila k zapsání do

Kroniky města za rok 2012.

         Zapsala: L. Štefanová


