
                                                                 Zápis  č. 30/2013

ze schůze osadního výboru místní části Přerov  -  Penčice, konané dne  26. 11. 2013

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

                                        Šváček, Ludmila Štefanová

Byly projednány následující body:

1. Členové OV byli seznámeni s rozhodnutím Rady m.Přerova, dle kterého bude v rámci budo-

              vání protipovodňových opatření v několika MČ Přerova (vč. Penčic) nainstalován výstražný

              systém. Nainstalované hlásiče (hnízda) budou v Penčicích umístěny na 20 stožárech veřej-

              ného  osvětlení a  budou napojeny na centrální  záchranný systém Ol.kraje. Instalace   proti-

              tipovodňových opatření je dotována z Operačního fondu živ. prostředí.

2. 7. 11. 2013 se v Penčicích konala akce pro děti a dospělé „ Lampionový průvod“.

              Průvod účastníků prošel ze stanoviště u býv. pošty  Penčicemi  a byl ukončen  v Penčičkách,

             kde pak v Pohostinství bylo dětem poskytnuto pohoštění.

3           11. 11. 2013 byla na základě požadavku osad. výboru vyvezena nádrž na dešťovou vodu,

             která je umístěna částečně u budovy Magistrátu v Rohové ul. č.1 a částečně  pod touto

             budovou. Na obnažených stěnách nádrže ( po vyčerpání jejího obsahu), bylo zjištěno 

             poškození na stěnách nádrže, což  pak zřejmě způsobuje prosakování vlhkosti do objektu

             budovy. Nejhorší je situace v přízemí budovy – v místnosti, kterou má pronajatou pí.H.

            a poskytuje zde služby v oboru kadeřnictví. O zjištěném stavu budou informováni

            pracovníci odboru majetku p. Rytíř a pí. Kameníčková.

4          V další části schůze byli členové OV seznámeni  s tím, že stížnost p. P. (viz bod

             8, z min.  schůze OV ze dne 29.10.13) je oprávněná.   Před domem p. P., ale i

             před domem manž. H., kde  odb.majetku zabezpečoval  výstavbu

            chodníku,  se na přilehlé komunikaci hromadí v době dešťů voda (která neodtéká), do

            které najíždí auta a voda stříká na  jejich nemovitosti. P.Kašpárkovi  byl sdělen požadavek, aby

            prohlubně na komunikaci  vedle  vybudovaného chodníku byly odstraněny a zajištěn odtok

           vody z komunikace.

           OV Penčice ( na žádost odboru majetku)  souhlasí , aby nevyčerpaný  zůstatek  limitu

           na r. 2013 ve výši  2 569,52 Kč byl použit na úhradu  vypracovaného materiálu technické

          pomoci projektanta na odstranění vzniklých závad.

5.       Členové OV byli seznámeni s informací od pí. Doupalové (odb.majetku), dle které vlivem

           napadení chorobou, dochází k usýchání jasanů.  Touto chorobou jsou postiženy i 2 jasany

           v blízkosti dětského hřiště  v ul. Rohová 1.  V době zimního klidu dojde zřejmě k jejich

           odstranění. 

6.        V další části schůze probíhala diskuze na téma : zajištění místních dobrovolníků na úklid

           chodníků v naší místní části v následujícím zimním období.

          Je třeba vyřešit problém, aby občané, kteří jsou vedeni na ÚP

           a pobírají některé druhy dávek a podpor, při nástupu do tohoto zaměstnání  ( i při minimál-

          ní odměně) o tyto dávky nepřišli. Je třeba hledat jejich motivaci, jinak o práci nemají zájem.
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7.      Členové OV byli seznámeni  s e-mailem  pí. Kousalové (z odb.maj.) ze dne 13.11.2013,

         který se týká stížností na nepořádek kolem místa určeného pro pytlový sběr odpadů

         na cestě za Penčicemi (směrem na Čekyni). Pí.Kousalová navrhuje řešit nevyhovující

        stav zrušením místa pro pytlový sběr a přistavením kontejneru o objemu 1 100 l.

        Zároveň by bylo stávající místo vybaveno cedulí se zákazem černé skládky.

        Osadnímu výboru v Penčicích se rovněž  stávající situace nelíbí. Na stanovišti pytlového

        sběru ,  který je určen pro chataře v chatové oblasti Penčičky, mnohdy dochází  vedle

        zmíněných pytlů s odpadem – často potrhaných s rozházeným obsahem, k odkládání

        např. pneumatik,  vyřazeného čalouněného nábytku atd.

        Stávající stanoviště pro pytlový sběr je v bezprostřední blízkosti velmi frekventované

        páteřní komunikace vedoucí z Penčic přes Čekyni do Přerova. 

        Odpady všeho druhu sem vyváží především cizí motoristé, kteří kolem projíždějí.

        Jejich identifikace by byla možná jedině pomocí nainstalované fotopasti.

        V dřívější době měli občané z Penčiček přistavovaný VOK na  stanovišti u dětského hřiště

        (za Penčicemi).  Do rána byl vždy plný, neboť  tam odkládali svůj „odpad všeho druhu“

        především projíždějící cizí motoristé. Změnou stanoviště ( k obchodu v Penčičkách  )

        se situace zlepšila a do kontejneru odkládají svůj odpad naši občané.

        Členové OV se domnívají, že přistavením VOK na stávající  stanoviště pytlového sběru

       odpadů, budou  VOK naplňovat opět  okolojedoucí cizí občané – motoristé.

        OV Penčice doporučuje, aby odbor majetku, ve spolupráci s TS Přerov a místními chataři

        vybrali stanoviště blíže středu chatové oblasti, aby nebylo v bezprostřední  blízkosti

        hlavní komunikace a tam event. přistavili na odpad VOK. 

8.     Byl přijat podnět pí. Horákové na opravu kanálové vpusti v ul. V Kótě.

9.     Občané naší MČ byli vyzváni, aby sdělili své problémy s výpadky signálů některých

         telef. operátorů.

10.   Dle sdělení p. Kašpárka  zprůchodní firma SISKO část  poškozeného kanálu, který

        odvádí povrchové vody v blízkosti chaty p. D) do potoka Olešnice, do konce

        t.r.

Zapsala: L. Štefanová


