
Zápis č. 16 z jednání Místního výboru místní části Penčice

ze dne 25.5.2016

Místo konání: Úřadovna Penčice

Přítomni: Ludmila Štefanová - předsedkyně

Mgr. Alena Horáková

Mgr. Kamil Šromota

Miloslav Šváček

Omluveni:

Hosté:

Program jednání:

1. Úvod

2. Kontrola úkolů z min. schůze

3. Místní šetření v Penčicích – prodej pozemku p.č.258

4. Hřbitov – údržba zeleně, čerpání vody 

5. Hřiště U Potoka – stav vahadlové houpačky

6. Čerpání finančních prostředků

7. Projekt „ČIŘIKÁNÍ“

8. Informace odboru MAJ k účelové komunikaci 

9. Úkoly pro členy místního výboru

10. Žádosti a podněty směrované k MMPr

11. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

12. Závěr

Zápis z průběhu jednání:

Bod 1

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:

- stanovisko MV  k žádosti spol. ROGIN ZERO bylo VPRIDu  zasláno
- uvolněný směrový ukazatel  ulic  byl opraven
- popisné číslo na HZ v Penčicích  -  MV dosud  neobdržel  od odb. MAJ informaci



Bod 3

Dne 3.5.2016 proběhlo v Penčicích  místní šetření ve věci částečného odprodeje pozemku p. č. 258 

v k.ú.Penčice. Jednání se zúčastnili:  Ing. Michálková, pí Poláková (MMPr), p. Švéda (za žadatele 

odprodeje pozemku), M. Šváček a L. Štefanová (za MV Penčice). Na pozemcích p. č. 258 a 257 ( dle 

dřívější informace ze SÚ MMPr) mají  být v budoucnu k dispozici 3 stavební místa na stavbu RD.  

Zástupci MV žádají, aby při odprodeji části pozemku p. č. 258 byl  i poté umožněn  vjezd  

z komunikace na  zbývající (větší část) tohoto pozemku.  

Bod 4

Na základě stížnosti občanky  pí. B. proběhlo v Penčicích  dne 19.5.2016 místní šetření ve věci  údržby 

zeleně na hřbitově  a čerpání vody  pro hřbitov v Penčicích. Jednání se zúčastnili:  Ing. Střelec, p. 

Páleník a p. Cigánek, (všichni TS Přerov), pí. Baranová, za MV: L. Štefanová.

Nedostatky v údržbě zeleně na hřbitově řešil na místě samém p. Ing. Střelec. Za rok 2015 činila 

spotřeba vody pro hřbitov dle písemné informace od p. K. 136 m3. Tak vysoká spotřeba  vody pro 

hřbitov je nereálná. Součástí této spotřeby mohou být černé odběry vody některými občany, kteří  

dříve čerpali vodu ze studny u kostela. Po zavedení  vody  z VaKu Přerov  do MČ Penčice  mají všichni 

občané  z lokality u kostela  prostřednictvím svých vodovodních přípojek čerpat pouze vodu  z VaKu.  

Soukromé studny se v této lokalitě nevyskytují.  Dřívější zdroj vody „ studna u kostela“ má, od 

zavedení vody z VaKu do Penčic, sloužit jen jako veřejná studna a přípojka vody na hřbitov.

Neúměrná spotřeba vody pro hřbitov v r. 2015 je součástí nákladů  TS  a tento problém je třeba řešit.

Bod 5

MV byl seznámen s informací pí. Michaely Kašíkové z odb. MAJ, že z dětského hřiště U potoka bude 

odstraněna vahadlová houpačka, která je v havarijním stavu. Členové MV s odstraněním vahadlové 

houpačky nesouhlasí. Hrací prvky na pozemku před HZ v Penčicích instalovali v dřívějších letech 

hasiči.  Bylo rozhodnuto, že bude provedena odborná  prohlídka  houpačky se zjištěním, zda je závada 

opravitelná.  Pokud se zjistí, že závada je opravitelná tak, aby houpačka byla opět bezpečným hracím 

prvkem, bude o tom pí. Kašíková informována.   Odbornou prohlídku  vah. houpačky provede p . 

Šváček. Za provedení opravy odpovídá  p. Studénka (člen MV a velitel SDH Penčice).

Bod 6

Členové MV  byli informováni  o možnostech čerpání fin. prostředků v roce 2016:

Příděl na r. 2016 Převod z r. 
2014,2015

Celkem 

Rekonstrukce chodníku 
Tršická 3

354,6 357 (z r. 2014, 2015) 711,6

Kultura 7 1,1 (z r. 2015) 8,1

Spotřební materiál 5 2,7 (z r. 2015) 7,7

(510) – pol. 3639 - 12 (z r. 2015) 12

Celkem 366,6 372,8 739,4



Členové MV rozhodli, že v r. 2016 nebude prováděna oprava  žádného  majetku. Veškeré finanční 

prostředky na opravy a rekonstrukce  za roky 2014, 2015 a 2016  budou  převedeny do roku 2017 a 

budou použity na  „Rekonstrukci  chodníku na ul. Tršická – 3“. Chodník v délce 136,65 bm má  

rozpočtový náklad 743 tis. Kč. 

Stavební povolení je vydáno v 04/2015. 

Bod 7

Členové MV byli seznámeni s e-mailem  Mgr. Michala Zedka,  odb. zástupce  spolku „Naše společná  

krajina  z.s.  Přerov „  ze dne 23.5.2016, který se týká projektu Čiřikání – výzkumu, monitoringu a 

ochrany přírody. MV se má vyjádřit, zda má zájem o dlouhodobou spolupráci s tímto spolkem na 

prosazování navržených krajinotvorných, mysliveckých a zemědělských opatřeních v okolí obce 

Penčice. Dále, zda  MV souhlasí se společnými kroky k realizaci opatření č. 13, vč. návrhu, aby se o 

následnou péči o krajinný prvek  staraly Technické služby m. Přerova a j.

Závěrem diskuze je následující stanovisko MV:

Navrhovaná opatření, ( vznik biokoridoru vč. řešení protierozních opatření ) není  schopen MV  řešit.  

V MČ nepracuje  mimo hasiče žádná společenská organizace ( zahrádkáři, myslivci, rybáři aj.) , která 

by se danými tématy mohla zabývat.  Rovněž návrh předkladatele, aby se o následnou péči 

krajinného prvku staraly TS  Přerov  je nereálný.

Bod 8

Členové MV byli seznámeni  s e-mailem  p.Kašpárka, odb.MAJ  ze dne 2.5.2016, dle kterého MV 

obdržel  technickou mapu se zákresem stávajících hranic  účelové komunikace p.č.  686, v k.ú. 

Penčičky, z které vyplývá, že  pozemek p.č. 686  mezi  RD p. H. a p. K. je  ve vlastnictví Stat.m.Přerov.   

Pokud  mají manželé H. pochybnosti  o poloze sporné hranice  kolem svého pozemku, musí toto 

prokázat geodetickým vytýčením této hranice.

Bod 9 Úkoly pro členy místního výboru

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost,
Termín plnění

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

1/16/2015 Prohlídka vahadlové houpačky Zařídí p. Šváček

2/16/2015



Bod 10 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost,
Termín plnění

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

1/11/2015 Bez požadavku

Bod 11 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost,
Termín plnění

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

1/11/2015 Bez požadavku 

Bod 12 Závěr

Penčice  5.6.2016         

Zapsala: Ludmila  Štefanová

Obdrží:  Kancelář primátora


