
                                                                Zápis  č. 4/2015

ze schůze místního výboru v Penčicích, která se konala dne  28. 4. 2015

Přítomni:  Mgr Hana Jurdová, Daniel Studénka,  Mgr Kamil Šromota,  Miloslav Šváček,

                   Ludmila Štefanová

Hosté:  Ing.  Koněvalík , Ing. Střelec  - za TSMPř

              Zdeněk  Holas – odbor majetku  M.m.Př.

Byly projednány následující body:

1. Členové MV byli seznámeni s tím, že  odb. majetku zajistil  dle našeho požadavku
v ul. Dražka přemístění  dopr. značky  (začátek obce), která se nyní nachází při vjezdu
do Penčic  od Nelešovic. Dříve  se tato dopravní značka nacházela mezi  RD v ul.Dražka.

2. V další části schůze probíhala informace a debata k sečení trávy v Penčicích.
MV předložil v daném termínu své připomínky k sečení trávy v r. 2015. Do konání této schůze
nemá MV ze strany odb. majetku a TSMPř informaci, zda budou všechny navržené 
připomínky v r. 2015 akceptovány.
Členové MV konstatují, že po několikaletém  jednání  byl  v tomto měsíci TSMPř  posečen
zaplevelený pozemek  p.č. 643 v k.ú. Penčičky, který je ve vlastnictví 5  osob, kterým byl 
vydán v rámci restituce.   Členové MV žádají odbor majetku  o informaci týkající se smlouvy 
mezi  zástupcem  restituentů a městem Přerov (event. TSMPř) o údržbě tohoto pozemku.
Současně doporučují odboru majetku, aby byla vytýčena hranice mezi  pozemkem p.č. 643
a pozemkem  města, který sousedí s tímto pozemkem ( směrem k potoku Olešnice). Jedná
se o pozemek v rozloze cca 5000 m2, který zbyl po výstavbě hřiště na malou kopanou a byl
městem před cca 10 lety zakoupen od soukromé osoby. Je třeba řešit přístup na 
pozemek města  z komunikace. MV žádá odbor majetku o informaci, která se bude tímto
námětem zabývat.

3. V další části schůze proběhla debata k problematice  neuspokojivého stavu na stanovišti
„pytlovaného odpadu“, které se nachází několik desítek metrů před vjezdem do Penčic
(v těsné blízkosti  komunikace z Čekyně do Penčic ) na pozemku ÚPZSvVM .
Stanoviště je určeno pro chataře v k.ú. Penčičky.  Stanoviště pytl. odpadu je zneužíváno
projíždějícími cizími motoristy, kteří zde odkládají  pneumatiky, bílou elektroniku, byt.zař.a 
jiný kom.odpad. Občas se zde vyskytují i cizí nepřizpůsobiví občané, kteří  zde  rabují.
Pohled na toto stanoviště, které mnohdy vypadá jako černá skládka, je alarmující. Občané
Penčic se stydí za nepořádek, který se  zde často vyskytuje. Domnívají se, že skládka  pytl.
odpadu nebo jiná forma  řešení  stanoviště pro směsný odpad chatařů, by měla být řešena
uvnitř chatové oblasti. Zástupci TSMPř přislíbili, že budou hledat vhodnější řešení tohoto
problému.

4. V této souvislosti  byli přítomní členové  a hosté seznámeni  se žádostí  5  občanů, kteří mají 
trvalý pobyt v chat.oblasti k.ú.Penčice. Žádost předala  28.4.2015 pí. Zvoníková ,která na 

jedné z chat trvale bydlí, předsedkyni MV Penčice. Žádost je adresována na Magistrát města 
Přerova. Přítomní byli seznámeni s obsahem  žádosti, která obsahuje především:
žádost o údržbu komunikace p.č. 538 k.ú. Penčice  v zimních měsících,  dále pak poukazují
na její havarijní stav ( díry a výmoly na vozovce),  vzrostlé stromy a větve zasahující  do 
komunikace.  Dále pak občané žádají  prodloužení veř. osvětlení a stěžují si na problémy
při svážení komunálního odpadu.
Žádost bude předána k řešení podnětů občanů  odboru majetku.
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5. Přítomní byli dále seznámeni s podnětem MV, který se týká  vyčištění příkopy, která lemuje
komunikaci z Čekyně do Penčic ( od potoka Olešnice až po vjezd na hřiště v Penčicích).      

Podnět byl zaslán 11.3.2015 na odbor majetku p. Kašpárkovi, který jej postoupil k dalšímu 
řešení p. Ing. Boudovi.  Částečné vyčištění příkopy lze očekávat  v dubnu či květnu t.r.Situaci 
komplikuje skutečnost, že se jedná o pozemek , který spravuje ÚPZSvVM.

          6. Přítomní byli dále seznámeni s řešením  2 podnětů našich občanů, které se týkaly špatné
     slyšitelnosti  rozhlasu v ul. Dražka ( podnět p. Ing.Bajera) a v ul. Tršická (podnět pí. Španin-
              gerové) -  RD občanů jsou situovány proti svahu. Stav prověřovali  23.4.15 montéři  firmy,
              která prováděla montáž rozhlasu.  Montéři přijeli bez předchozího ohlášení, takže nebylo
              možno zajistit účast Ing. Bajera. V ul. Dražka  je  dále slyšitelnost neuspokojivá – bylo by
              vhodné  zajistit montáž dalšího „hnízda“ na stožár , který je umístěn na rohu ul. Dražka x
              ul. Na Vrchu – čímž by se snad zlepšila slyšitelnost  v části ul. Dražka a v prostoru  kolem kap-
              ličky v Penčičkách. Námět je však nutno po odborné stránce projednat  s majitelem firmy
              p. Mikulou. Slyšitelnost rozhlasu na ul. Tršická se trochu zlepšila, ale nedosahuje stavu,
              který  zajišťoval občanům  původní rozhlas, před montáží stávajícího. O situaci bude infor-
             mován p. Kašpárek – odb. majetku.
         7.  Dle požadavku Výboru pro MČ byl  za MV Penčice  předložen pí. Ing. Novotné  písemný 
              materiál, který se zabývá  zapojením   naší MČ  do programu ITI v oblasti propojení  města
              cyklostezkami napojenými na další  okresy ( v našem případě na okres Olomouc). Přítomní
              byli seznámeni  s tímto materiálem.
         8.  Ve středu 25.3.2015 se uskutečnila  společně s Knihovnou Penčice  od 16,00 hod. v zasedací
               síni budovy MV v Rohové ul. 1 zajímavá přednáška pí. Ing. Heleny Patočkové na téma
               „ Krásy a zajímavosti Toskánska“.
         9.   Přítomní byli seznámeni s e-mailem pí. Kameníčkové ze dne 13.4.2015, který se týká žádosti
               ředitele Knihovny Přerov o provedení osvětlení vstupu do knihovny.
               Knihovna je otevřena  1 x týdně ( ve čtvrtek , jako provoz kadeřnictví) od 14 do 18 hodin.
               Prozatím je vstup do knihovny  osvětlován z pouličního veř. osvětlení.  Stožár je umístěn
               u vchodu do areálu – naproti  schodům do knihovny.  
        10.  Přítomní byli seznámeni s e-mailem pí. Polákové, který se týká žádosti p. S.L.
                o odprodej pozemku p.č. 24 v k.ú. Penčice.  Členové MV doporučují ověřit  u prodávajícího
                (odb.maj.)  předpokládané využití  tohoto pozemku.
         11.  Přítomní byli seznámeni s nepříznivým vývojem bezpečnosti našich občanů. Od počátku t.r.
                 došlo ke 2 krádežím v nemovitostech  na ul. Lipňanská  u  samostatně žijících seniorek.
         12.  Přítomní byli seznámeni  s návrhem OZV o ochraně nočního klidu.
               

         Zapsala: L. Štefanová

              

                 

              

              

             




