
                                                                    Zápis č. 35/2014

ze  schůze  osadního  výboru  místní části  Přerov  -  Penčice,  konané dne   29. 4. 2014

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

                                  Šváček,  Ludmila  Štefanová

Host:                         Ing  arch  Jan Horký

Byly projednány následující body:

1. 26. 3. 2014 se  v zasedací síni  budovy Magistrátu m. Př.  v Penčicích konala  přednáška

a beseda s horolezcem p. Ladislavem Drdou na téma  „ Cesta  po Aljašce „.  Zajímavou

akci, které se zúčastnilo 26 osob, uspořádal osadní výbor společně s Knihovnou  Penčice.

2. Osadní výbor na základě požadavku odb. majetku  provedl  v Penčicích místní šetření, které 

se týkalo vyobrazených 4 studní na pozemcích Stat. M. Přerov (zaslaných e-mailem).

Bylo zjištěno, že ve 2 případech se nejedná o studnu , ale poklop na kanalizační vpusť

umístěnou v chodníku. V   dalším případě jde o býv. studnu  v blízkosti  aut. čekárny 

v Penčicích, která již svému  účelu neslouží.  Poslední  případ vyobrazené studny, ležící

na pozemku města  za domem manž. R.:   jde o studnu vybudovanou  asi

v 7O letech min. století  stávajícími majiteli přilehlé nemovitosti. V současné době  jde

o reservoár užitkové vody.

3. Členové os. výboru byli informováni o našem požadavku na odb. maj. a TS Přerov, který se

týkal chemického postřiku chodníků. Os. výbor byl následně informován, že chem. postřik

chodníků bude prováděn současně  se sečením zeleně v naší MČ.

4. Členové OV byli informováni o tom, že byla provedena prohlídka hřiště na malou kopanou.

V min. roce byl  odbor majetku požádán o doplnění písku na hrací ploše. Dle zjištění má

být písek Techn. službami Přerov  doplněn do konce dubna t.r.

Pí. Doupalová a pí. Spurná byly upozorněny, že u obou branek na hřišti chybí rozpěrné

tyče a v oplocení za brankou (směrem k Penčicím)  je poškozené pletivo .

5. Členové OV byli seznámeni  s připomínkami k plánu sečení zeleně v Penčicích, které byly

zaslány na odb.majetku (pí.Doupalové) a TS Přerov (pí. Spurné) e-mailem 10.4.2014.

6. Předsedkyně OV dále informovala, že dne 1.4.2014  společně s p. Jiřím Galou (TS Přerov)

provedli místní šetření za účelem zjištění  drobných závad na chodnících a místních

komunikacích, které v rámci  finančních možností budou moci TS  odstranit.

7. Členové OV byli informováni o tom, že  byl dán na odb. majetku požadavek na opravu

„zděného domečku“ vč. stříšky, který  je součástí studny u kostela v Penčicích. Je dán

příslib, že oprava bude provedena do 15.6.2014.

8. Členové OV byli seznámeni s e-mailem pí. Daniely Horákové, která vznesla dotaz na

OV Penčice, jak je zabezpečena  údržba komunikace ul. K lesu  a zejména pak v zimě.

Ul. K lesu je místní komunikací, o kterou se starají TS Přerov.  E-mailem byl požádán

p. ředitel TS Ing. Koněvalík ( a později v jeho nepřítomnosti pí. Ing. Jačková ), aby uložili

odpovědnému pracovníkovi TS Přerov, aby na dotaz  pí. Horákové odpověděl a současně

informoval náš OV.

9. Členové OV byli seznámeni s obsahem e-mailu p. Kašpárka (odb.maj.), který reagoval

na náš dotaz,  týkající se odvodnění místní komunikace ul. K lesu.  
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10. Osadní výbor obdržel informace pro veřejnost, které se týkají   „Výzvy vlastníkům

nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně 

určitě, což vyplývá z katastrálního zákona, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014“ .

Občané Penčic byli informováni v místním rozhlase a zaslané seznamy jsou vyvěšeny

ve vývěstní skřínce u býv. pošty.

11. Členové OV byli  informováni o tom, že byla provedena výměna prorezavělého poklopu

na podzemní nádrži u budovy v Rohové ul. č. 1.

12. Členové OV byli informováni  o stavu poškozené podzemní nádrže, která je patrně

příčinou vlhkosti v přízemní místnosti budovy Magistrátu v Rohové ul. č 1 (pronajaté

pí. H. ).

13. Členové OV byli  informováni o tom, že RM Přerova schválila zadávací řízení veřejné

zakázky na stavební práce  „ Rekonstrukce chodníku Penčice, ul. Tršická  „ , dále schválila 

výzvu k podání nabídky, zadáv. dokumentaci a obch. podmínky, schválila vyzvané zájemce

(5 společností), ustanovila komisi pro otvírání obálek a  ustanovila komisi pro hodnocení

nabídek.      

Do 31.3.2014 bylo na akci „Rekonstrukce chodníku ….  „ vyčerpáno  15 000,- Kč.

14. Členové OV byli informováni o tom, že 8. a 9. 4. 2014 byla provedena demontáž starého

veřejného rozhlasového zařízení v Penčicích, takže  se již vysílá prostřednictvím nového 

digit. rozhlasového zařízení, které je napojeno na integrovaný systém.

15. Předsedkyně  OV informovala  o návštěvách  u penčických  jubilantů u příležitosti

jejich  životního výročí  (8O. a 85 let) a dále pak  o návštěvě v Domově  Alfreda Skeneho

v Pavlovicích  ( u  87 leté pí. V. ).

16. P.  Šromota  dal podnět na  možnost zprůchodnění svahu  mezi RD p. M.  a  sochou lva

v Penčicích ( dříve zde byla  určitá opora pro chodce část oplocení kolem parčíku,  v němž  

stojí socha).  Oplocení  bylo zlikvidována z důvodu jeho koroze.

Námět  k řešení přislíbil  p. ing.arch.Horký. 

Zapsala:  L.  Štefanová


