
                                                                    Zápis č.  34/2O14

ze  schůze  osadního  výboru  místní  části  Přerov   -   Penčice,  konané dne  25. 3. 2014

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

                                  Miloslav  Šváček,  Ludmila  Štefanová

Byly  projednány  následující  body:

1. Členové os.výboru byli  seznámeni s  obsahem pracovního jednání  na Magistrátu m.Př.

na téma „třídění BRKO“ , které se uskutečnilo  26. 2. 2014. Důvodem jednání  bylo 

poskytnutí  informací  o plánovaném záměru zavedení systému odděleného sběru a svozu  

BRKO ( biologicky rozložitelného komunálního odpadu ) z domácností.

Byla podána informace o záměrech, které hodlají TS Přerov realizovat při svozu  odpadu

z domácností  od září 2014 a v dalších měsících.

Dotazníková akce , která se týkala zájmu občanů naší místní části o nabízené kompostéry,

měla tento závěr:

Dotazníky  v naší MČ do všech domácností doručila Česká pošta.  Občané byli na probíhající

akci  upozorněni ve vývěsní skřínce u býv. pošty, několika relacemi  v místním rozhlase i 

pohovory s jedinci, kteří  požadovali bližší vysvětlení.

Občané  ve stanoveném termínu odevzdali 48 vyplněných dotazníků.  Z toho:

18 občanů nemělo o nabízené kontejnery zájem,  17 občanů mělo zájem o kontejner 700 lt

a 13 občanů  mělo zájem o kontejner 900 lt.  Vyplněné dotazníky  převzala dne  13.3.2014

pí. Kousalová.

2. Členové os. výboru byli seznámeni s výsledky měření  Českého telekomunikačního úřadu

( dopis ze dne 28.2.2014 – adresovaný Stat. Městu Přerov ), které bylo provedeno na základě

stížností občanů  Penčic a dalších místních částí. Stížnosti se týkaly  špatného signálu 

některých  telef. operátorů.

3. Byla prodebatována otázka  přistavení VOK v chatových oblastech ( k.ú.Penčičky a v

k.ú. Penčice ) .  Členové osadního výboru  předpokládají, že všichni majitelé chat  jsou

plátci poplatku za odvoz kom. odpadu.  O tom, zda  tomu tak je, nemá os.výbor v Penčicích

žádné informace.   Bylo by vhodné zrušit stávající  sběrné místo kom. odpadu , které se 

nachází  v blízkosti  hlavní komunikace -  několik desítek metrů před vjezdem do Penčic.

Kom. odpad je zde shromažďován v igel. pytlích, které  jsou dle zjištění občanů  často 

potrhány  volně pobíhajícími psy nebo otevírány  některými nepřizpůsobivými občany

z Přerova a okolí. Nepořádek, který  se  v této lokalitě vyskytuje, je předmětem kritiky

našich i cizích občanů.  Členové os. výboru doporučují zvážit  umístění  VOK, ale  nikoliv

na stávajícím sběrném místě, ale  na vhodném místě uprostřed chat. oblasti.

Tím by se i zabránilo, že bude VOK naplňován odpady z mot. vozidel, které  jezdí po hlavní

komunikaci z Přerova do Penčic.

4. Členové os. výboru byli  seznámeni s tím, že se tel. ozval zástupce Autoklubu Přerov, který 

informoval  o závodech, které se uskuteční v letošním roce na  závodišti v Čekyni.

Předsedkyně OV  bude s jejich zástupcem  při jeho osobní návštěvě v Penčicích  řešit 

připomínky,které se týkají  uzavírky  komunikace přes  Čekyní.  OS.výbor nesouhlasí 

s uzavírkou silnice od 6,00 hod. ráno  do 19,00 hod. večer.

Zapsala: L. Štefanová


