
                                                                   Zápis  č. 3/2015

ze schůze místního výboru místní části Přerov  -  Penčice, která se konala dne 24. 3. 2015

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

Omluveni:  Daniel Studénka ( jako velitel SDH Penčice prováděl se svou jednotkou  práce

                                                     na likvidaci  požáru, který vypukl v chat.oblasti Penčice)

                    Mg.r Kamil Šromota – přednáška mimo MČ

Byly projednány následující body:

1. Členové MV byli seznámeni s tím, že dne 27.2.2015 byl  pí. Spurné( TS Přerov ) a pí. 

Doupalové odb.majetku) předložen formou   tří  e-mailů souhrnný materiál, který obsahoval 

připomínky k zaslaným mapkám sečení pozemků v naší MČ  a dále pak další požadavky na 

služby, které požadujeme provést v naší MČ (např.  prořezání a likvidaci náletů v ul. Ve 

Svahu, odstranění mechu  na pozemku v areálu ul. Rohová  vč. mechu na svahu za plotem,

chemizaci chodníků, úpravu keřů u aut.čekárny v Penčičkách, osázení  rabata na stanovišti

u býv.pošty,  osázení květ. truhlíků v budově MV  aj.)

Členové MV konstatují, že nebudou provádět kontrolu prací spojených se sečením trávy

v MČ. Kontrola prací je věcí subjektu, který smlouvu s druhým subjektem uzavírá.

TS Přerov provádí ze sezónu 5 sečí, přičemž v podstatě každá seč může mít jiné složení 

sečených pozemků.  Pracovní četu TS Přerov řídí s přehledem pí. Spurná, která v době sečení 

průběžně práci svých podřízených kontroluje.  Očekáváme informaci, zda  naše připomínky 

k problematice sečení trávy v naší MČ, budou akceptovány.

2. P. Sekanina (Mě P Př) byl požádán, aby při své  činnosti v naší MČ  průběžné kontroloval,

zda na chodnících ul. Tršická a Lipňanská neparkují os. motorová vozidla. Dále pak, aby pro-

vedl kontrolu prostranství pod kaštanem v blízkosti ul.Lipňanské ( občané upozorňují na 

nepořádek – kamení aj.).

3. Členům  MV byla podána informace ohledně  svážení komunálního odpadu a bioodpadu

v naší MČ. Od 10. 4. 2015 bude na  stanovišti u obchodu v Penčičkách  až do konce

měsíce května přistavován VOK na bioodpad.  Občané Penčic byli o aktualitách, které se 

týkají realizace svozu BRKO informováni v rozhlasové relaci.

4. V další části schůze  proběhla diskuze, která se týkala neuspokojivého stavu  na stanovišti

pytlovaného odpadu,  které se nachází na neudržovaném pozemku ( patrně Úřadu pro 

zast.státu ve věcech maj.)  na konci chatové oblasti v k.ú. Penčičky  v blízkosti páteřní komu-

nikace  Čekyně – Penčice -  několik desítek metrů od vjezdu do naší MČ.

Stanoviště pytlovaného odpadu  je určeno pro chataře. Je však třeba podotknout, že

zde odkládají různý další odpad ( pneumatiky, byt.zařízení aj. předměty) zejména projíždějící

cizí motoristé. V odpadu se často přehrabují nepřizpůsobiví občané z okolí, vč. Přerova.

MV žádá TS Přerov o kultivovanější řešení  tohoto stanoviště, vč. údržby pozemku v jeho

nejbližším okolí, event. jeho přemístění do chatové oblasti, kde nebude viditelné z hlavní

komunikace a bude tak sloužit svému účelu, tj. chatařům.
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5. Dále byla projednána stále neřešená situace neudržovaného pozemku, který se nachází u 

vjezdu na hřiště v Penčicích. V této souvislosti předsedkyně MV informuje, že býv. osadní  

výbor v Penčicích tento problém  naposledy řešil s pí. Ing. Jitkou Havlíčkovou ( odb.živ. 

prostř.)  při jejím  šetření na místě samém dne 18.9.2014. K pozemku č.p. 643, v k.ú. Penčičky 

m.j. uvedla, že se stížností našeho  os.výboru zabývala již  dříve. Uvedený pozemek je ve 

spoluvlastnictví 5 osob (z toho 3 osoby jsou z Prahy, další  z Liberce a z Rychnova n.Kněžnou). 

V roce 2013 se údajně manžel paní z Rychnova n/Kn.  domluvil s pí. Doupalovou, že jim 

budou údajně udržovat pozemek TS Přerov. Bylo předáno  i  tel. č.  Takže za údržbu této 

lokality by dle našeho názoru měl o odpovídat  město Přerov. Bohužel k naší lítosti se  tak 

neděje a pozemek je už několik let neudržovaný. Pozemek by měl mít  vytýčenou hranici.

6. Členové  MV byli  seznámeni se 2 novými stížnostmi našich občanů, které se týkají 
slyšitelnosti rozhlasu v Penčicích.   Občané se domnívají, že špatná slyšitelnost je v tomto 
případě ovlivněna  instalací „hnízd“ na stožáru, který je  umístěn proti svahu. Jedná se o 
stožár v ul. Dražka a stožár v ul. Tršická v blízkosti aut. čekárny. O tomto problému byl e-mai-
lem informován p.Kašpárek (odb.maj.).

7. Předsedkyně MV informovala členy MV o tom, že  na pracovní schůzce dne 18.3.2015 s Ing. 
Frant.Zlámalem, při které byl přítomen i Ing. Pavel Gala,  projednala a předala písemný 
materiál, který se týká akce „Rekonstrukce silnice II/436“.  Přítomné pracovníky požádala, 
aby  byli zástupci našeho MV pozváni na jednání,které se uskuteční v souvislosti  s projed-
náváním  této akce s dodavatelem  zmíněných prací.

8. Členové MV byli informováni o tom, že  byl p. Kašpárek ( odb.maj.) požádán 11.3.2015 o 
zajištění  vyčištění příkopy vč.  likvidace náletů  a polámaných větví stromů. Příkopa vede  po 
pravé straně  příjezdové komunikace z Čekyně do Penčic ( od potoka Olešnice až po vjezd na 
hřiště).
Desolátní stav  příkopy a jejího okolí je kritizován jak místními občany, tak i projíždějícími
motoristy a cyklisty. Požadavek bude patrně třeba projednat se SSOK.
Přítomní členové MV byli seznámeni  v této souvislosti s informací, kterou  odboru majetku
zaslal 18.3.2015  p. Ing. Bouda ( ze Stav.úřadu a živ.prostředí):  čištění  příkop bude 
provedeno pravděpodobně v dubnu t.r.  – ostatní požadavky se budou řešit (jde o pozemek  
Úřadu pro zast.státu ve věcech maj.).

9. V další části schůze byli členové MV informováni o tom, že  11.3.2015 byl p. Holas (odb.maj.)
opětovně požádán, aby  zajistil  vyřešení našeho  požadavku (který mu byl již v předchozích 
letech předložen býv. osadním výborem ) na přemístění dopravní značky  „Začátek obce“,
která  dosud stojí  mezi rod. domy v ul. Dražka  a to na  skutečný začátek obce  směrem od 
Nelešovic.  Na  přemístění této dopr. značky jsme byli již několikrát upozorněni příslušníkem
Mě Policie Přerov, ale i řadou našich občanů.

10. Člen Výboru pro MČ p. Šváček  seznámil přítomné se závěry k návrhu obecně závazné 
vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci  hlučných činností  (zápis ze 2. Schůze Výboru pro
MČ, konané dne 19.3.2015 bod 6. ). MV Penčice souhlasí  s předloženým materiálem.
Občany naší MČ  v nočních hodinách  obtěžuje hluk z hud. produkce (diskoték), které
zejména v letních měsících  provozuje restaurační zařízení p. J.N. ze Záb.Lhoty, které je  od 
hranice naší MČ vzdáleno několik desítek metrů.   Zdroj hluku pochází z místa, které není
částí Statutárního města Přerov. O tomto problému byl dříve informován M.mě.Př - p. 
Zd.Daněk. MV Penčice očekává, že k tomuto problému  přijme určitá opatření i Výbor  pro 
MČ.
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11. Ve středu 25.2.2015 se  v zasedací síni  budovy  MV – v Rohové ul. 1, uskutečnila zajímavá
přednáška Mgr Kamila Šromoty na téma „ Čestný sloup  Nejsvětější trojice v Olomouci –
příběh sloupu v dějinách města“.

12. Členové MV byli seznámeni se  „Zprávou o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě
OOP ČR Přerov II Okrsek „F“ (Žeravice, Penčice a Lhotka) za rok 2014“ – přípis ze dne 
15.1.2015.

       Zapsala: L. Štefanová

       


