
                                                                Zápis č. 5/2015

ze  schůze  místního  výboru  v  Penčicích,  která  se  konala  dne  26. 5. 2015

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

                   Ludmila Štefanová

Host:  p. Radek  Pospíšilík – zastupitel - předseda Výboru pro místní části

Byly projednány následující body:

1. Přítomní byli seznámeni s událostí, která se stala v noci z 9. na 10.5.2015.  Těsně před 23,00 
hod. se ozvala Penčicemi siréna, která oznámila požární poplach. Na stanovišti před býv. 
poštou hořel naplněný kontejner se směsným odpadem (především pneumatikami). V době 
požárního poplachu si všiml místní občan v jiné lokalitě Penčic, že v ul. Ve Svahu v oknech  
samostatně stojícího RD kmitá světlo.  Majitel tohoto RD na jeho telefonát nereagoval, tak se 
rozhodl informovat Policii ČR. Tato při příjezdu  překvapila zloděje, který právě vyskakoval 
z okna domu.  Osobou, která se dopustila kráděže byl Policiií ČR identifikován místní 
bezdomovec  pan S.K., který dlouhodobě přebývá v boudě na pozemku Statutárního města 
Přerov a nemá v naší MČ ani v Přerově trvalý pobyt. 
Vzhledem k tomu, že od počátku t.r. došlo na poměrně malé lokalitě v naší MČ ke třetí 
krádeži, jsou místní občané tímto stavem velmi znepokojeni. 
Členové MV rozhodli, aby byl odbor majetku ( pí. Doupalová) požádán  o provedení místního
šetření, za účelem  ověření černé stavby na pozemku města Přerova a její likvidaci. O 
existenci  pobytu S.K. v této boudě ví  p.Sekanina  (Mě Policie Přerov), který by na žádost 
odb.pracovníků Magistrátu města Přerov byl  určitě ochoten je na dané místo doprovodit.

2. Na podnět p. Holase (odb.maj.) byl  všemi členy MV  schválen převod fin. prostředků 
z vlastních finančních zdrojů ve výši 14 000,- Kč ve prospěch  zakázky „Rekonstrukce chodníku 
na ul.Tršická – 2.část – v délce cca 70 bm ( e-mail odeslán 29.4.2015).

3. Na poslední schůzi byli členové MV informováni o požadavku pí. Polákové- odb.majetku,
majetkoprávní odd. , aby se vyjádřili k žádosti p.   S.L. o odprodej  pozemku v Penčicích.   S p. 
S.L., byla záležitost osobně projednána. P. L.  má zájem o odprodej pozemku , v k.ú. Penčice 
ve výměře 3867 m2, který sousedí s jeho zahradou.  Pozemek , zvaný „vinohrad“  je situován 
v břehu, dlouhodobě jej nikdo  nevyužívá, je zarostlý plevelem a nálety všeho druhu.  P. L.
hodlá
pozemek zbavit plevelů a osadit ovocnými stromky.  Nehodlá jej použít pro event. výstavbu 
solárních panelů, ani jej nehodlá  následně např. prodat.
Všichni členové MV souhlasí s tím, aby Statutární město Přerov pozemek p.č. 24 v k.ú. 
Penčice , p. S.L. odprodalo.

4. Členové MV byli informováni, že počátkem května byla dokončena renovace písma na 
pomníku padlých v 1.světové válce.  Náklad na renovaci  písma činil  2 837,50 Kč.

5. Členové MV kritizují  dosud náš nerealizovaný požadavek na  vyčištění příkopy kolem 
komunikace mezi Čekyní a Penčicemi. A to na trase od mostu přes potok Olešnici podél 
komunikace až ke hřišti v Penčicích. Záležitost na náš popud řeší p. Kašpárek ( odb.majetku) a  
Ing.Bouda.  

6. Členové MV byli informováni o jednání s předsedou ZD Kokory p. Ing. Lichnovským ohledně
likvidace  staré ( dlouhodobě nevyužívané) mostní váhy v lokalitě Penčičky, vč. likvidace 
plevelů a náletů v jejím bezprostředním okolí. Předseda přislíbil mostní váhu ( v době veget. 
klidu) zlikvidovat a její prostranství uvést do přijatelného stavu. 



7. Členové MV uvádí, že se mnozí občané Penčic pozastavují nad tím, proč ještě nebyly 
započaty práce na rekonstrukci chodníku na ul. Tršická  – a to od RD pí. K.směrem k hydrantu 
na křižovatce ul. Tršická x ul. Lipňanská, která byla městem přislíbena již v r. 2014.
Předsedkyně MV k tomu dává následující vysvětlení:    
Rekonstrukce zmíněného chodníku bude prováděna z vl. fin. prostředků ( tj. z přídělu
„na hlavu“ občanů, kteří mají v Penčicích trvalý pobyt) . Podle nových pravidel nelze
zakázku rozdělit na několik etap.  Chodník v provedení zámkové dlažby má rozpočtovou
cenu 743 tis. Kč. Může se realizovat až v době, kdy na něj bude mít naše místní část k
dispozici celou výši rozpočtové ceny chodníku a to bez ohledu na skutečnost, že  při
vysoutěžení zakázky může dojít k významné úspoře nákladů. T. zn., že nejdříve jej budeme
moci realizovat (s ohledem na možnost našich fin.zdrojů) až v r. 2017!!

8. 13.5.2015  proběhlo na Krajském úřadě v Olomouci  pracovní jednání k zakázce 
„Rekonstrukce silnice II/436 –vedoucí přes  Čekyni, Penčice a Tršice do Doloplaz“.Požadavky 
MV v Penčicích byly rovněž předmětem jednání tohoto kontrolního dne.

9. Občané Penčic byli seznámeni s nabídkou TS Přerov na odběr další nádoby na BIO odpad
o obsahu 240  lt.

10. 21.5.2015 proběhl v Penčicích úklid  komunikací. Na žádost MV byla provedena očista
chodníků a prostoru pod obrubníky od trávy.

11. Podle informace Ing. Dostála bude druhá část chodníku na ul.Tršická – směrem od koupaliště 
k has.zbrojnici v délce 70 bm, která byla vč. stav. řízení připravena k realizaci v závěru
minulého roku, realizována v letošním roce a bude vysoutěžena v „balíku“ dalších zakázek 
v následujícím období.

12. P.  Pospíšilík ve svém vystoupení informoval  především o záměrech ve zlepšování životního 
prostředí ( biokoridory, výsadba zeleně – především ovocných stromků,  revitalizace rybníků 
a další prospěšná opatření , která lze realizovat i za podpory dotačních titulů aj.).  Členové 
MV k otázce revitalizace rybníčku v Penčicích  uvedli, že je v MČ zájemce, který hodlá  
pozemek zdevastovaného rybníčku odkoupit a  z vlastních fin. zdrojů provést jeho revitalizaci.
Pozemek, na němž je rybníček situován, je však v majetku  Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových.

Zapsala: L. Štefanová


