
Místní výbor Penčice
Přerov XIII 751 27

MV PENČICE – 13. zápis

ze dne 24.2.2016

- ze schůze místního výboru v Penčicích, která se konala dne  24. 2. 2016 v kanceláři MV 
v Penčicích

Místo konání: Kancelář MV 

Přítomni: Ludmila Štefanová 

Mgr. Alena Horáková

Daniel Studénka

Mgr. Kamil Šromota

Miloslav Šváček

Omluveni:

Hosté:

Program jednání:

1. Úvod

2. Kontrola úkolů z min. schůze

3. Informace p. Mgr. Vojtáška k o dotaci na vybudování soc. zařízení pro SDH 
Penčice

4. Informace od paní DOupalové ohledně kácení stromů

5. Pozemek související s rekonstrukcí komunikace II/436 Přerov - Doloplazy

6. Kontrola neudržovaných pozemků MČ

7. Vyhláška a posunutí zastávky autobusu na ul. Tršická

8. Beseda s Městskou policií zaměřena na novelu silničního zákona

9. Různé

10. Úkoly pro členy VMČ

11. Žádosti a podněty směrované k MMPr

12. Žádosti a podněty k Zastupitelstvu

13. 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
Kontrola úkolů z min. schůze:   Ing. Pospíšilíková předložila MV požadovaný materiál (bod 2). 

Úkoly uložené předsedkyni byly splněny.

Bod 3
MV obdržel  dne 19.2.2016 od p. Mgr. Vojtáška informaci, která se týká dotace na vybudování         
soc. zařízení pro SDH Penčice, z níž především vyplývá:

- že je neefektivní a nelogické projektovat a postavit WC, které musí splnit požadavky ČSN 
735710 v prostorách hasičárny, která nesplňuje požadavky této normy a doporučuje řešit



Místní výbor Penčice
Přerov XIII 751 27

kompletní rekonstrukci objektu a realizaci rozdělit třeba na etapy.
        
Z diskuze k tomuto tématu vyplynulo následující stanovisko MV:

Členové  MV  respektují   informaci  p. Mgr. Vojtáška, že uvedené prostory nesplňují     
požadavky  výše uvedené ČSN  a tudíž  od podaného návrhu na vybudování  soc. zařízení  pro 
SDH Penčice  ustupují.  Stanovisko bylo přijato většinou účastníků schůze, (4:1).
V této souvislosti je nutno konstatovat, že MČ Penčice patří, (počtem občanů přihlášených 
k trvalému pobytu), mezi malé místní části a do budoucna nebude mít nikdy dostatek fin.
prostředků na spoluúčast při komplexní rekonstrukci objektu HZ. 

Bod 4 
Členové  MV byli seznámeni  s e-mailem  pí. Doupalové ze dne 24.2.2016, z něhož vyplývá, že
provedla šetření, týkající se pokácení hrušky v blízkosti kapličky v Penčičkách. Jedná se o 
ovocný strom a tudíž není nutné povolení k jeho pokácení.  Uvedla, že vyzvala TS Přerov 
k podání cenové nabídky na kácení a odfrézování pařezu. Rovněž bylo dohodnuto vykácení  
další hrušně – torza, které se nachází nedaleko. K požadavku na výsadbu keřů a osetí 
vzniklého prostoru trávou uvedla, že prověří možnost umístění keřů s ohledem na ing. sítě
a navrhne druhovou skladbu  - návrh zašle k odsouhlasení MV.

    Bod 5

MV  obdržel  dne 8.2.2016 e-mail  od p. Kadlece (odb.maj.) s žádostí, aby  se vyjádřil  k plánované 
rekonstrukci a odvodnění silnice  II/436 Přerov –Doloplazy.  Dne 11.2.2016 bylo  na odbor 
majetku  zasláno stanovisko MV, které se týkalo dočasného záboru pozemků Stat. města Přerov 
v k.ú. Penčice a Penčičky a dále pak převodu částí některých pozemků po ukončení stavby 
z majetku Statutárního města Přerov do majetku Olom. kraje. MV upozornil, že k datu odeslání e-
mailu  není  souhlas  s dočasným záborem pozemků  v k.ú. Penčice (p.č. 217 a p.č. 67), které jsou 
ve vlastnictví soukromých  osob.

Členové vyslovili souhlas se stanoviskem MV

Bod 6
Opětovně byly prodiskutovány  poznatky z kontroly  neudržovaných pozemků v MČ, které
jsou ve vlastnictví  ÚPZSVVM.  Závěr z provedené prověrky je následující:
Pozemky  v k.ú. Penčice a v k.ú. Penčičky jsou dlouhodobě neudržované, většina z nich 
v dezolátním stavu.
MV  žádá, aby do vlastnictví  Stat.města Přerova byly  převedeny pozemky v k.ú. Penčičky: 
p.č.  708 (příkopy po obou stranách komunikace  II/436), p.č.  710 ( příkopy kolem  
komunikace-  U mlýna), a p.č. 677 ( příkopa vedoucí od Boží muky v Penčičkách  mezi dvěma 
svahy polí  - její neudržovaný stav  vede k tomu, že v době dešťů se valící voda z polí 
s bahnem dostává do obytné části lokality v  ul.Dražka). Zároveň  MV žádá, aby bylo  
prověřeno, zda byl  majetkoprávně dokončen převod  části  p.č. 710 (  zřejmě z roku 2009, 
kdy se do místních komunikací převáděla  silnice, která vede pod chatovou oblastí v k.ú. 
Penčičky).

Bod 7
Členové MV byli seznámeni s obsahem Veřejné vyhlášky, která řeší posunutí stanoviště
autobusové zastávky na ul. Tršická o 10 m směrem ke koupališti.

Bod 8 
Členové MV souhlasí s nabídkou Městské policie Přerov  -  provedení besedy v MČ se
zaměřením na novelu silničního zákona.  Besedu s MěP  projedná předsedkyně.
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Bod 9
P. Šváček informoval o podnětu občanky pí. A. R., aby  byl v ul. Na  Vrchu –
na pravé straně vozovky – před vjezdem na ul. Tršickou (směrem na Tršice) odstraněn
propad na vozovce, ve kterém se shromažďuje voda.  O podnětu bude informován
odbor majetku – p. Kašpárek.

Bod 10 Úkoly pro členy VMČ 

Bod 11 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:

1/11/2015 Zajistit převod pozemků v k. ú. Penčičky 
z majetku ÚPZSVVM do vlastnictví 
Statutárního města Přerov: p.č. 708, (příkopy 
po obou stranách komunikace II/436), p.č. 
710, (příkopy po obou stranách komunikace 
at to příkopy, která se nachází mezi silnicí a 
poz. P.č. 668/I a příkopy, pod kterou vede 
vodovodní řád VaKu a dále pak p.č. 677

2/11/2015 Zajistit prověření, zda je majetkoprávně 
dokončen převod pozemku p.č. 710 v k. ú. 
Penčičky, (silnice)

3/11/2015 Zajistit opravu propadu na MK ul. Na Vrchu, 
(vedle RD pí Aleny Růžičkové, v němž se při 
dešti hromadí voda

11 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:
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1/11/2015 -

2/11/2015 -

12. Závěr

Penčice, 2.3.2016

Zapsala: Ludmila Štefanová

Obdrží: Kancelář primátora


