
Zápis z 12. jednání  Místního výboru místní části Penčice

ze dne 27.1.2016

Přítomni: Ludmila Štefanová - předsedkyně

Mgr. Alena Horáková

Daniel Studénka

Mgr. Kamil Šromota

Miloslav Šváček

Omluveni:

Hosté: 

Program jednání:

1. Úvod

2. Kontrola úkolů z minulé schůze

3. Návrh obecní vyhlášky o hluku

4. Informace pí Slezákové

5. Připomínky MV k zaslanému plánu sečení zelených ploch v MČ

6. Společenská akce na závěr roku 2015- silvestrovský svařák

7. Úkoly pro členy osadního výboru

8. Žádosti a podněty směrované k MMPr

9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

10. Závěr

Zápis z průběhu schůze:

Bod 1

Po přivítání členů MV na této schůzi bylo konstatováno , že  účast na schůzi je stoprocentní schůze je  
usnášení  schopná.

Bod 2

Byla provedena urgence žádosti o poskytnutí  informací  k objektu  ve vlastnictví MMPř - obchodu 
v Penčicích ( odb.majetku  - pí. Ing. Pospíšilíková).

Bod 3

MV obdržel  25.1.2016 e-mail od pí.Ing. Novotné, v jehož příloze  byl návrh obecní vyhlášky

o hluku. O tomto návrhu má rozhodnout  schůze VMČ 28.1.2016.

K uvedenému návrhu podal  informaci  p. Šváček.  Nový zástupce našeho MV ve VMČ

p. Mgr. Šromota je zmocněn, aby  na této schůzi podal připomínky MV, které se týkají  této obecní 

vyhlášky.  Např. k zákazu  činností – sekání trávy, řezání dřeva aj.  – v neděli a st.svátky



v době od 11 – 14 hod. Dále pak k čl. 5 – veřejné hudební produkce. Pokládáme za  byrokratický 

přístup  např.  zajišťování  veřejné produkce v MČ  (hodové zábavy) místními hasiči.  Občané Penčic 

jsou dlouhodobě( zejména v průběhu letních prázdnin)  rušeni  v nočních hodinách  hudbou  z akcí,  

pořádaných  v restauraci „Ve stodůlce“, která se nachází na katastru obce Zábeštní Lhota, vzdálené  

cca 200 m  od zástavby Penčic .

Bod 4

MV obdržel  dne 25.1.2016  informaci od pí. Ing. Slezákové  o možnosti získat od TS Přerov 

sponzorský dar  na jakoukoli akci v MČ v nadcházejícím období. MV se rozhodl pro sp.dar č. 2.

Bod 5

Přítomní  byli seznámeni  se zprávou, která byla  25.1.2016 odeslána pí. Doupalové a 
obsahovala připomínky  k předloženému plánu sečení  zelených ploch v r. 2016  v naší MČ.

Bod 6

MV obdržel  21.1.2016  od pracovnice odb.maj. pí. Šikulové  dopis AUTO KLUBU Přerov
adresovaný odb.majetku, týkající se krátkodobé uzavírky silnice II/436 z důvodu pořádání

motokrosových a autokrosových závodů v Čekyni  v průběhu roku 2016 s tím, aby se MV

Penčice k uzavírkám vyjádřil.

Stanovisko MV  ke  krátkodobým uzavírkám  silnice II/436  při jednotlivých závodech je následující:

Nesouhlasíme s uzavírkou silnice  ve dnech závodů od 6.00 hod. a navrhujeme  ve všech případech 

uzavírku  až od 8,00 hod.

Ukončení uzavírky  pak  -  po ukončení  závodů a nikoliv  v 19,00 hod.

Bod 7

Na závěr roku 2015 uspořádal MV společně se SDH   31.12.2015 odpoledne  na prostranství pod 
kaštanem v Penčičkách  setkání občanů Penčic  „ Silvestrovský svařák „.

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k MMPr:

- O stavu neudržovaných pozemků , které jsou ve vlastnictví ÚPZSVVM,  informoval p. Šváček.
Všechny pozemky  jsou dlouhodobě neudržované  -  většina v kritickém až dezolátním stavu.

MV doporučuje,  aby zejména pozemky (příkopy) kolem  hlavní komunikace  mezi Penčicemi  

a Čekyní a  dále pak  kolem MK v chatové oblasti Penčičky  byly neprodleně  bezúplatně 

převedeny Statutárnímu městu Přerov, který  snad  bude schopen je udržovat.

- V další části schůze byl projednán požadavek pí. Marcely Polákové z odb. maj. , který se týkal  
žádosti p. Š. o  odprodeje části pozemku p.č.  258 v k.ú. Penčice  na stavbu garáže.
Z diskuze k tomuto bodu vyplynulo, že členové MV nemají  námitky proti tomuto prodeji, ale 

před vydáním svého stanoviska  požadují, aby  ve spolupráci odb.majetku , ved.stav. úřadu 

Mgr. Bezroučkové (či jejího zást.)  a zástupců MV Penčice bylo  v Penčicích  provedeno místní 

šetření.  Doporučujeme vyjasnit konečnou variantu řešení  navrhovaného odprodeje

pozemku  na stavbu garáže  ( vč.  plochy v m2 , v níž bude garáž situovaná). Dále pak



na zbývající ploše pozemku p.č. 258 a pozemku p.č. 257 se  předpokládají dle SÚ 3 stavební 

parcely  ( s event. přístupem – příjezdem na každý z těchto pozemků).

- V další části schůze byl vznesen požadavek na odstranění  neplodící hrušky, která se nachází
v blízkosti kapličky v Penčičkách a dále pak, aby po jejím vykácení  byl pozemek doset trávou 

a kolem probíhající MK byl trávník  osázen nízkou  trvalou zelení (keříky). Předsedkyně 

k tomu uvedla, že o skácení hrušky byla již v min. roce požádána pí. Doupalová. 

Žádost  bude řešena s pí. Doupalovou.

- MV obdržel  21.1.2016  od pracovnice odb.maj. pí. Šikulové  dopis AUTO KLUBU Přerov               

adresovaný odb.majetku, týkající se krátkodobé uzavírky silnice II/436 z důvodu pořádání               

motokrosových a autokrosových závodů v Čekyni  v průběhu roku 2016 s tím, aby se MV               

Penčice k uzavírkám vyjádřil.    Stanovisko MV  ke  krátkodobým uzavírkám  silnice II/436  při 

jednotlivých závodech je   následující:

       Nesouhlasíme s uzavírkou silnice ve dnech závodů od 6.00 hod. a navrhujeme ve všech    

případech uzavírku  až od 8,00 hod. Ukončení uzavírky  hned  po ukončení závodů a nikoliv  

v 19,00 hod.

Bod 8: Žádosti a podněty směrované na MMPr: 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost,
Termín plnění

V uvedeném 
termínu, tedy do 
30ti dnů se vyjádří:

1/12/2016 Zajistit, aby pozemky, (příkopy), které jsou ve 
vlastnictví ÚPZSVVM, byly bezúplatně předány 
Statutárnímu městu Přerov a Odbor majetku aby 
mohl zajistit jejich údržbu. Jedná se o pozemky 
v k. ú. Penčičky – příkopy kolem hlavní 
komunikace z Penčic do Čekyně a dále pak kolem 
MK v chat. Oblasti k. ú. Penčičky ( U Mlýna).

2/12/2016 Zajistit místní šetření ve věci využití pozemků p.č. 
258 a 257 v k.ú. Penčice

3/12/2016 Zajistit skácení neplodné hrušně u kapličky 
v Penčičkách, osetí místa trávou a kolem 
vzniklého trávníku vysázet nízké zelené keříky, 
(trvalky).



Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ:

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost,
Termín plnění

V uvedeném termínu, 
tedy do 30ti dnů se 
vyjádří:

1/11/2015

2/11/2015

3/11/2015

12. Závěr

Penčice, 6.2.2016

Zapsala: Ludmila Štefanová

Obdrží: Kancelář primátora


