
Zápis  č. 15 ze schůze místního výboru v Penčicích, která se konala 

dne  27. 4. 2016 v kanceláři MV v Penčicích

                    

Místo konání: Kancelář MV Penčice

Přítomni: Ludmila  Štefanová   -  předsedkyně

Mgr Alena  Horáková

Daniel  Studénka

Mgr  Kamil  Šromota

Miloslav Šváček

Program 
jednání:

1. Úvod

2. Kontrola úkolů z min.  schůzí

3. Místní  šetření  v Penčicích  dne 15.4.2016 – týkající se změny úz.plánu 
v k.ú. Penčičky

4. Stanovislo MV v Penčicích k požadavku VPRID  (žádost  společnosti ROGIN 
Zero s.r.o)

5. Studna u kostela v Penčicích  -  podněty občanů

6. SDH – urgentní  žádost o číslo popisné 

7. Přednáška  Mě Policie  Přerov  se zaměřením na novelu silničního zákona

8. Různé

9. Úkoly pro členy místního výboru

10. Žádosti a podněty směrované na  MMPr

11. Žádosti a podněty směrované Zastupitelstvu

12. Závěr

Zápis z průběhu schůze:

Bod 1

Po přivítání členů MV na této schůzi bylo konstatováno, že účast na schůzi je stoprocentní  a 
schůze je tedy usnášeníschopná.

Bod 2

Kontrola úkolů z min. schůzí:

Dle  písemného sdělení pí. Polákové (odb.maj.)  ze dne 26.4.2016  se  místní šetření
v Penčicích, které se týká  částečného odprodeje pozemku p.č. 258 v k.ú. Penčice  (žádost p. 
Š.)  a využití  zbývající částí tohoto pozemku  a pozemku p.č. 257 na  uvažovanou  výstavbu 
3 RD,  uskuteční v Penčicích  dne 3.5.2016 od 13,00 hod. Za MV se šetření zúčastní  členové: 
Mil.Šváček a L.Štefanová.



Bod 3

Na žádost MV svolal p. Kašpárek (odb.maj.) do Penčic místní šetření za účelem posouzení
požadavku  společnosti ROGIN ZERO s.r.o. Přerov o změnu úz. plánu v k.ú. Penčičky (lokalita 
Dražka). Místní šetření se uskutečnilo  15.4.2016 za účasti: Ing. Škubalová, Ing. Hubáčková,
M. Kašpárek, S. Doupalová - všichni MMPr, M. Šváček, L. Štefanová – za MV Penčice, pp.  V.
Zmeškal a Pochyla  -  zástupci občanů lokality Dražka, jejichž kanal. odpady vedou pod 
povrchem pozemků, kterých by se změna územního plánu dotkla. Zástupci MV a občanů 
s navrhovanou změnou územního plánu nesouhlasí.

V současné době není k dispozici projektová dokumentace na výstavbu nové kanalizace 
v MČ. MV a občané nemají informaci, zda bude zachována funkce stávající kanalizace pro 
odvod dešťových vod.

MV a občané dále nesouhlasí se záměrem žadatele, aby z navrhované veřejné komunikace 
přes přemostěnou svodnici, do níž  je zaústěno potrubí kanalizačních odpadů  vč. dešťových 
vod i z dalších nemovitostí na ul. Dražka, byla pro dopravu v budoucnu využívána účelová 
komunikace (p.č. 686).  Tato ÚK nesplňuje parametry veřejné komunikace a nelze na ni 
připustit  dopravu těžkými nákl.auty, stav. stroji a pod. Její šíře je cca 3 m a pod jejím 
povrchem jsou uloženy drenáže.

Bod 4

MV v Penčicích na základě poznatků z místního šetření, které se uskutečnilo dne 15.4.2016                  
v  Penčicích pověřuje předsedkyni MV, aby  VPRIDu  bylo zasláno následující stanovisko 
k žádosti  společnosti ROGIN ZERO s.r.o.:

Místní výbor v Penčicích navrhovanou změnu  územního plánu  v k.ú. Penčičky 
nedoporučuje. Souhlas s tímto stanoviskem vyslovilo 5 přítomných členů MV.

Bod 5

MV v souladu s požadavky  a podněty občanů  žádá, aby voda ze studny u kostela v 
Penčicích, měla opět charakter pitné vody a bylo odstraněno označení  „Voda není pitná“.
V době, kdy  v Penčicích probíhala investiční akce  „Zavedení vody  z VaKu Přerov“, nebyla
z úsporných důvodů realizátora  této inv. akce,  zavedena pitná voda do osady „Sušírna“  a  
dále pak směrem do chatové oblasti v k.ú. Penčice.  Občané zde žijící jsou trvale odkázáni na
dovoz vody v barelech a jiných nádobách z jediného dostupného vodního zdroje a to je 
studna u kostela.  Studna je v péči Technických služeb Přerov. Hodnocení  kvality této vody  
bylo vždy  velice dobré. O tom svědčily i rozbory,  se kterými byla dřívější  komise pro MČ 
Penčice vždy Technickými službami  seznamována. Studna je hluboká 40m  a je vyzděná.  
Stanoviště kolem studny je udržované.  Členové MV se domnívají, že v současné době by 
všichni občané měli mít přístup k pitné vodě v požadovaném množství a kvalitě. Trváme na 
tom, aby vodě v této studni byla opět věnována ze strany  MMPr( i  přes určité fin. náklady) 
maximální péče.



Bod 6 

P. Studénka, který je současně velitelem  SDH v Penčicích  informoval přítomné, že  
Presidium Moravské hasičské jednoty v Brně  vyzvalo spolky MHJ , aby  dodržely termín  
k provedení přeregistrace spolků. To se týká i přeregistrace  SDH Penčice v termínu do konce 
1.pololetí t.r. Pro tento účel je nutné, aby měli hasiči k dispozici popisné číslo objektu 
hasičské zbrojnice v Penčicích, které dosud od MMPr neobdrželi. Předsedkyně k tomu 
uvedla, že o  zajištění pop. čísla objektu byla již dříve požádána  pí. Kameníčková (správa 
budov) s tím, že je třeba  dodržet  termín provedení  přeregistrace.

Bod 7

V sobotu 23.4.2016 od 14,00 hod. se uskutečnila  v zasedací síni budovy MMPr v Penčicích
přednáška  pracovníků Městské policie v Přerově  k novele silničního zákona. Byla zaměřena 
především na dětské posluchače, kterým se způsob výkladu líbil a bude pro ně určitě 
přínosem.

Bod 8

P. Šváček  uvedl, že je poškozen směrový ukazatel ulic, který je umístěn na stožáru el. vedení
na křižovatce ul. Na Vrchu x Tršická. Předsedkyně MV požádá odbor majetku o zajištění 
opravy.

Bod 9 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
Termín plnění

1/15/2016
--

Bod 10 Žádosti a podněty směrované na  MMPr

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
Termín plnění

1/15/2016
Zajištění popisného čísla, (orient.č.), 
objektu hasičská zbrojnice v Penčicích, dle 
bodu 6

2/15/2016 Studna u kostela v Penčicích – získání 
charakteru „pitná voda“

Bod 11 Žádosti a podněty směrované Zastupitelstvu

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
Termín plnění



1/15/2016
--

Bod 12 Závěr   

Penčice,  7. 5. 2016       

Zapsala: Ludmila Štefanová

Obdrží:  Kancelář primátora

        

                       


