
Zápis z 14. jednání Místního výboru místní části Penčice

ze dne 30.3.2016

Místo konání: Kancelář MV v Penčicích
Přítomni: Ludmila Štefanová - předsedkyně

Mgr. Alena Horáková
Daniel Studénka
Mgr. Kamil Šromota
Miloslav Šváček

Program jednání:
1. Úvod
2. Kontrola úkolů z minulé schůze
3. Informace Odboru majetku k podnětu paní I. U.
4. Požadavek VPRID – změna územního plánu města Přerova
5. Náhradní výsadba stromů v MČ Penčicích
6. Podnět paní R.
7. Přednáška „O krásách Islandu“

             8. Návštěvy u našich seniorů
9. Různé

10. Úkoly pro členy místního výboru
11. Žádosti a podněty směrované k MMPr
12. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
13. Závěr

Bod 1 Úvod

Po přivítání členů MV na této schůzi bylo konstatováno, že účast na schůzi je stoprocentní a 

schůze je tedy usnášení schopná.

Bod 2

Kontrola úkolů z min. schůze:

Z  vyjádření  pana Mgr. Vojtáška k bodu 1/02/2016 vyplývá , že pozemek p.č. 708 

v k.ú.Penčičky  hodlá ÚZSVM  převést do vlastnictví Ol. kraje při splnění dalších podmínek. 

Členy MV by zajímalo (pokud je to možné  uvést), o jaké podmínky se jedná. MV žádá, aby 

alespoň část tohoto pozemku, tj. pravá strana  kolem příjezdové komunikace  do Penčic, byla 

přednostně s ÚZSVM řešena.  Stížnosti  občanů na  katastrofální stav  příkopy kolem této 

komunikace jsou řešeny  již několik let (viz zápisy z jednání MV a předchozího os. výboru).



Bod 3

MV předložil  29.2.2016 odboru majetku (p.Kašpárkovi, a pí.Študentové) podnět pí. I. U., 

který se týká  zajištění přístupu na její pozemek z účelové komunikace (situované na pozemku 

p.č. 686, v k.ú.Penčičky ) neboť do svého RD nemá vjezd, ale jen  vchod do obytné části 

domu. MV doporučil, aby účelová komunikace byla  na jejím vjezdu i výjezdu označena 

dopravní značkou se zákazem vjezdu mot. vozidel s tonáží nad 3,5 tuny. 29.3.2016 obdržel 

MV  stanovisko odboru majetku  k podnětu pí.U.:, cit.: .. účelová komunikace je pozemní 

komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků  

nemovitostí,nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo 

k obhospodařování zemědělských a lesn. pozemků. Na základě posouzení techn. stavu ze dne 

16.3.2016 nebude odbor MAJ tuto komunikaci osazovat DZ  k omezení nosnosti  3,5 t.  

…Pí.U. byla s obsahem sdělení odb.majetku seznámena.

Bod 4

Členové MV byli seznámeni  s požadavkem , který vyplynul z Usnesení č.18 Výboru pro 

plán, rozvoj, investice a dopravu ze dne 29.2.2016, aby MV v Penčicích vydal své stanovisko 

k č.j. VPRID/18/2016 – tj. k žádosti společnosti ROGIN Zero s.r.o. se sídlem Žerotínovo 

nám.č.  641/15,Přerov – o změnu územního plánu v k.ú. Penčičky.   Žadatel navrhuje  provést 

na svých pozemcích a za své náklady veřejnou komunikaci ve prospěch navýšení ploch na 

bydlení. Z diskuze k tomuto bodu vyplynulo, že  veřejná komunikace má být realizována na 

pozemcích,přes které vedou kanalizační odpady vč. dešťové vody z několika přilehlých 

nemovitostí na ul.Dražka  (RD s orient.čísly: 13, 15, 17,, 19, 23), které jsou situovány do 

svodnice (p.č. 686 v k.ú.Penčičky), která je v majetku MMPř. Do svodnice je pak zaústěn 

(přes potrubí uložené na pozemku p.č. 687) kanalizační odpad vč. dešťové vody z dalších 

nemovitostí na ul. Dražka. V současné době není k dispozici projektová dokumentace na 

výstavbu nové kanalizace v MČ Penčice, s níž by měli být  občané této lokality seznámeni a 

měli by s ní souhlasit. MV rovněž nemá informaci, zda bude zachována funkce stávající 

kanalizace pro odvod dešťových vod. Žadatel dále uvádí, že veřejnou komunikací zpřístupní  

pozemky p.č. 379/1 a  další (p.č. 383/2, 384) na podporu bydlení. Z navrhované veřejné 

komunikace  se dále uvažuje přemostění svodnice (p.č. 676), směrem k účelové komunikaci  

(p.č. 686), která je rovněž na pozemku MMPr. Účelová komunikace nesplňuje parametry 

veřejné komunikace a nelze na ni připustit dopravu nákladními auty, stav. stroji  apod. Její 

šířka je cca 3 m a v určitých částech pod jejím povrchem jsou uloženy drenáže. Všechny  

pozemky ve zmíněné  lokalitě  za  RD  na ul. Dražka  nejsou zasíťované( chybí přívod el.

energie, plyn, voda, kanalizace). Všichni členové MV souhlasí s tím, aby pí. Ing. Škubalové 

(které má být  zasláno stanovisko MV ke změně úz. plánu) byla podána  pouze informace  

z našeho jednání. Stanovisko  k žádosti  ROGIN Zero s.r.o.  podáme  později. Žádáme, aby  

záležitost změny úz. plánu v orgánech města byla  pozdržena.



Bod 5

MV obdržel  sdělení, které se týká  1. etapy výsadby stromů.  Dle informace pí. Doupalové se 

jedná o náhradní výsadbu  za pokácené dřeviny dle vydaných rozhodnutí orgánů ochrany 

přírody. V MČ Penčice jde o výsadbu lípy  velkolisté (na pozemku p.č. 544 v k.ú.Penčice) a

dubu ztepilého ( na pozemku p.č. 668/1 v k.ú. Penčičky).

Bod 6

Členové MV byli seznámeni s řešením podnětu pí. A.R. Část komunikace, na které se defekt  

nachází  je v majetku Ol. kraje. Odb. majetku  předal  podnět pí.R. příslušnému správci této 

komunikace.

Bod 7

Ve spolupráci s Knihovnou Penčice uspořádal MV  dne 17.3.2016 v zasedací síni budovy

MMPř v Penčicích  zajímavou přednášku pí. Ing. Věry Polidorové na téma „ O krásách 

Islandu“.

Bod 8

Předsedkyně informovala přítomné o návštěvách u našich seniorů, např.  v Domově Alfreda 

Skeneho v Pavlovicích u  89 leté pí. J.V., společně s pí. Skácelovou pak byla navštívena  u 

příležitosti 90.narozenin pí. M.V.  aj.

Bod 9

P. Šváček  informuje o  podnětech našich občanů:  nebyly  ostříhány túje u kapličky 

v Penčičkách, dále pak : nebyla  dosud pokácena hruška u kapličky  a odstraněno torzo další 

hrušky před obchodem  v Penčičkách.  Předsedkyně bude informovat pí. Doupalovou.

Bod 10 Úkoly pro členy MČ:

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost,
Termín plnění

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

1/14/2016 Informovat Odbor majetku o 
pokácení hrušky a odstranění 
torza hruška před obchodem

Úkol pro: předsedkyně



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 Zajištění převodu pozemku p.č. 708 – dle 
bodu 2 zápisu

Z:

2/11/2015 Žádost o pozdržení změny územního 
plánu - společnost ROGIN Zero s.r.o. se 
sídlem Žerotínovo nám.č.  641/15,Přerov 
žádá o změnu územního plánu v k.ú. 
Penčičky.   Žadatel navrhuje provést na 
svých pozemcích a za své náklady 
veřejnou komunikaci ve prospěch 
navýšení ploch na bydlení – (viz bod 4 
v zápise). 

Z: 

Bod 12 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 -

Bod 13 Závěr

Penčice,  9. 4. 2016

Zapsala:  Ludmila Štefanová

Obdrží:  Kancelář primátora


