
                                                                    Zápis  č. 39/2014

ze  schůze  osadního  výboru  místní části Přerov  -  Penčice,  konané  dne  26. 8. 2014

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

Omluvena:  Mgr.  Alena Horáková –zahr.dovolená

Byly projednány následující body:

1. Členové osadního výboru byli seznámeni s obsahem jednání zástupců OV a SDH

s kapitánem týmu malé kopané DNĚPRO z Předmostí p. Vysloužilem.

Nepořádek v buňce u hřiště byl zlikvidován. Fotbalisté zajistí uzamykatelnost buňky

a 1 klíč bude dán k dispozici os. výboru pro případnou kontrolu objektu.

Členové OV doporučují písemnou formou  mezi OV Penčice a kapitánem týmu stanovit

podmínky, za kterých může toto mužstvo využívat  hřiště na malou kopanou a buňku

v období podzimní sezony 2014 a jarní sezony 2015.

TS Přerov dokončí opravu sítí a branek  do  6.9.2014.

2. Členové osadního výboru byli informováni o podnětech občanů, kteří požadují  zvýšení

počtu sečí u následujících ploch zeleně:

- Zeleň kolem dlouhého chodníku, který vede od nemovitosti manž. H. , dále kolem 

aut.čekárny v Penčicích  na ul. Tršická  - zajistit sečení  dostatečně širokého pásu zeleně 

min. 5 x za sezonu (nyní bylo 3 x)

- Dále pak provádět sečení svahu v blízkosti křižovatky ul.Tršická x ul.K Buku, na němž je 

socha lva, rovněž  5 x  ( dosud  se seklo 3 x).

Požadavek na rozšíření sečených ploch v r. 2015 bude zaslán pí. Doupalové – odb.maj. 

a pí. Spurné ( TS Přerov).

3. Členové osadního výboru byli seznámeni s přípisem p. náměstka Záchy, který se týkal

rekonstrukce  zbývající části chodníku na ul. Tršická. Členové OV mají ke znění některé

výhrady. 

4. Členové osadního výboru byli informováni  o tel. rozhovoru ze dne 20.8.2014 s p.Kašpárkem,

který se týkal  stavu prací na akci „Rekonstrukce chodníku  na ul. Tršická“ – před domy

pí.K. a p. Š., která bude  financována z prostředků  stanovených  městem

(55O,-Kč/os. přihlášenou k trvalému pobytu v Penčicích).  Telefonátu byl přítomen projektant

Ing.Marek. Do 1 měsíce budou zajištěny potřebné podklady , projekt a pak bude následovat

žádost o stav. povolení.

5. Byla podána informace o naběhlých nákladech na zakázku „Rekonstrukce chodníku

v Penčicích  „ – 1.část v délce 133 bm – k datu 31.7.2014  bylo vyčerpáno 489 911,- Kč

(rozpočet 1,050 tis. Kč).

6. Byl  projednán podnět několika občanů ( p.Š.  a další) týkající se nebezpečného zákrutu 

v blízkosti křižovatky ul .Lipňanskéx ul.U kostela. Již v dřívějších letech byla tato problematika

řešena, ale pouze se závěrem omezení rychlosti  na komunikaci před vjezdem do Penčic

od Lipňan. Toto opatření je naprosto nedostačující a občané pro bezpečnost  motoristů

i cyklistů požadují instalaci dopravního zrcadla. Toto opatření je důležité jak pro motoristy

přijíždějící od Přerova po ul. Lipňanské dále na Lipňany , tak i z opačné strany z Lipňan
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do Přerova.  Bylo zde zaznamenáno již několik nepříjemných kolizí.

Při této příležitosti bylo doporučeno, aby byla zajištěna informace,  zda dojde 

v letošním roce k instalaci dopravního zrcadla  pro bezpečný provoz motorových

vozidel, které odbočují  při jízdě z Přerova z ul. Tršická do ul. V Kótě. Požadavek byl

uplatněn  v min. roce, kdy přes Penčice probíhaly objížďky na Olomouc.

7. Při kontrole na hřbitově v Penčicích byla zjištěna koroze na vstupní bráně.

Stav byl oznámen na Hřbitovní správu TS Přerov s požadavkem  na provedení 

nového nátěru brány.

8. Na TS Přerov byl dán požadavek na výměnu nebo opravu poškozeného kontejneru (PET 

lahve) na stanovišti u býv. pošty.

Zapsala: L. Štefanová


