
                                                       Zápis  č. 8/2015

ze  schůze  místního  výboru  v Penčicích , která  se  konala  dne  25. 8. 2015  

Přítomni:  Mgr  Alena  Horáková,  Daniel  Studénka ,  Miloslav Šváček,  Ludmila  Štefanová

Omluven:  Mgr  Kamil  Šromota

Byly projednány následující body:

1. MV  požádal TS Přerov o  provedení chemického ošetření chodníků ( především na ul. 
Lipňanská a na ul. Tršická – mimo část nového chodníku z r. 2014). Chodníky vč. plochy pod 
obrubníky jsou zarostlé trávou  a jejich vzhled  je kritizován našimi občany. MV obdržel 
příslib, že chemické ošetření  chodníků bude provedeno do konce srpna .

2. Členové MV navrhují, aby v Penčicích byly vysázeny  ovocné stromky – výhradně peckoviny 
(třešně,višně a švestky).  Vhodnou lokalitou je pozemek p.č.  339, k.ú. Penčice -  na svahu 
v blízkosti autobusové čekárny. Podél chodníku, který vede k  AČ je ve svahu vysázena řada 
nových ovocných stromků, nad touto  řadou  doporučujeme vysázet další řadu ovoc. stromků 
v počtu asi 5 ks. Dále je navrženo, aby byla nově vysázena švestková alej kolem místní 
komunikace ul. K lesu. Před novou výsadbou je  však nutné provést vykácení starých stromů a 
bezpodmínečně  zajistit vyčištění příkop po obou stranách MK.  Výsadbu  nových ovocných 
stromků žádáme provést na jaře r. 2016. Tento návrh bude zaslán Ing. Novotné a  
p.Pospíšilíkovi.

3. Předsedkyně MV informovala  o tom, že  svolala  schůzku, které se zúčastnili v kanceláři MV
dne 23.7.2015 :  pp.Radek Pospíšilík,   Z.S., M.S., L.S.  a za MV: Ludmila Štefanová.  
Předmětem schůzky bylo jednání o revitalizaci rybníčku, který se nachází na  pozemku p.č. 
302, k.ú. Penčice,  o rozloze 742 m2 a je v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. P. Pospíšilík zastával názor, že by revitalizaci rybníčku bylo vhodné provést  
v rámci projektu  hrazeného  z některého dotačního titulu.
Z.S.  se svými syny  uvedli: pozemek  p.č. 302 hodlají od ÚPZSVVM odkoupit, rybníček a 
jeho okolí  na vlastní náklady revitalizovat. 
Určitým problémem bude získat  od ÚPZSVVM  pozemek rybníčku.  Závěrem  jednání navrhl
p. Pospíšilík po telefonátu s p. Mgr Vojtáškem, že se  s ním a společně s L.   a    M.
S.  sejdou na pracovní schůzce na Magistrátu m.Přerova dne  27.7.2015.

4. 6.8.2015 se uskutečnilo na Krajském úřadě v Olomouci  pracovní jednání  ve věci stavby 
na II/438 „Rekonstrukce  komunikace Přerov-Čekyně-Penčice-Tršice-Doloplazy“.  Pracovní 
schůzky se za náš MV zúčastnil p. Šváček, který  přítomné členy MV informoval o průběhu 
jednání.

5. Přítomní členové MV souhlasí  se stanoviskem MV k žádosti  pracovnice odb.majetku
pí. Polákové, které se týká prodeje  pozemku p.č. 99/3, k.ú. Penčice, který má výměru 62 m2.
MV v  Penčicích souhlasí  se záměrem  převodu  pozemku p.č. 99/3 z vlastnictví Statutárního 
města Přerov  do  vlastnictví p.   F.F..

6. MV obdržel e-mail pí.Kameníčkové, která  sděluje, že  Knihovna v Penčicích žádá provedení
opravy střechy na přístřešku budovy v Rohové ul. č. 1, neboť  do  místnosti zatéká.
V místnosti přístřešku byla zjištěna malá skvrna na stropě od zatečené vody.  Závada na 
střeše byla odstraněna.
Rovněž byla řešena oprava ucpaného odtokového potrubí  v místnosti, kde je kadeřnictví.
I tato závada byla odstraněna.  Členové MV předpokládají, že náklady na uvedené opravy 
jsou kompenzovány  z nájemného, které  tito nájemci  hradí Magistrátu města  Přerova .

       



7. Členové MV byli seznámeni  s připomínkami ke Statutu místních výborů statutárního města 
Přerov, které budou za naši MČ  zaslány pí. Ing. Novotné a p. Pospíšilíkovi.
S připomínkami  přítomní členové souhlasí.

8. Členové MV byli informováni o podnětu  občana p. T.K.,
který se týká nebezpečné křižovatky ul. Na Vrchu x ul. Tršická ( směr jízdy  do Tršic ). Členové
MV doporučují, aby v  ul.Na Vrchu,před křižovatkou,  byla umístěna dopravní značka „STOP“. 
Podnět p.K.    bude zaslán k řešení na Magistrát m.Přerova.

       Zapsala: L. Štefanová


