
Zápis z 17. jednání  Místního výboru místní části Penčice ze dne 

29.6.2016

Místo konání: Úřadovna Penčice

Přítomni: Ludmila Štefanová – předseda

Mgr. Alena Horáková

Daniel Studénka

Mgr. Kamil Šromota

Miloslav Šváček

Hosté:

Omluveni:

Program jednání:

1. Úvod

2. Kontrola úkolů z min. schůze

3. Přeregistrace spolku – SDH Penčice

4. Zajištění pop. čísla objektu hasičské zbrojnice v Penčicích

5. Místní šetření v Penčicích – odběr vody ze studny u kostela 

6. Přednáška v rámci akce „Noc kostelů“

7. Informace o materiálu „Plán udržitelné mobility“

8. Vnitřní předpis v posuzování návrhů na kácení stromů

9. Projednání návrhu „Program výstavby technické infrastruktury 
při výstavbě RD drobnými stavebníky“

10. Požadavek na odbagrování nánosů z potoka Olešnice 

11. Různé – rušení nočního klidu

12. Úkoly pro členy Místního výboru

13. Žádosti a podněty směrované k MMPr

14. Žádosti a podněty k Zastupitelstvu

15. 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. porady:

P. Šváček provedl odbornou prohlídku vahadlové houpačky umístěné na pozemku naproti HZ (hřiště 

U potoka). Váhová houpačka je opravitelná. Po dohodě s p. Studénkou, (vel.SDH), byl dohodnut 



způsob opravy, kterou provedou hasiči. Oprava bude provedena tak, aby byla opět bezpečným 

hracím prvkem. Předsedkyně bude informovat MAJ – pí Kašíkovou.

Bod 3

Členové MV byli seznámeni s e-mailem  p. Ing. Dohnala, který se týkal  žádosti  MV a SDH Penčice  o  

zajištění pop. čísla objektu has. zbrojnice v Penčicích. Toto číslo je nutné provedení přeregistrace 

spolku – SDH Penčice v r. 2016. Objekt HZ se nachází na 3 pozemcích v k.ú. Penčičky – v r. 2016 

nebude odbor MAJ z fin. důvodů zajišťovat PD nebo pasport pro tento objekt, což je nezbytné pro  

administrativní přidělení  pop. čísla. Vzhledem k tomu, že přeregistrace SDH musí být  v průběhu let. 

roku provedena , rozhodli se členové MV (v mezidobí od min. schůze), že sídlo SDH Penčice bude 

v budově MMPř - Rohová ul.1,  Penčice. O tomto návrhu MV byl informován p. Ing. Dohnal e-mailem 

ze dne 16.6.2016. 

Bod 4

Vzhledem k tomu, že v objektu hasičské zbrojnice v Penčicích není WC ani soc. zařízení. MV spolu se 

členy SDH uvažuje o nenáročné rekonstrukci stávajícího objektu HZ, která by zajistila tyto základní 

hyg. prostory. V MČ Penčice má být v dohledné době prováděna výstavba kanalizace.                             

Žádáme odbor MAJ, aby s dalšími orgány města zajistil pro r. 2017 fin. prostředky na  zajištění 

administrativního přidělení  pop. číslo objektu  HZ , aby objekt, ve kterém by  bylo vybudováno WC 

mohl  být  napojen na nově budovanou kanalizaci.

Bod 5

Dne 8.6.2016 se v Penčicích uskutečnilo ( na základě podnětu pí. B.)  za účasti pp.    Ing. Střelce, 

Sadílka, Kutálka, (za TS Přerov) a L. Štefanové (MV) místní šetření. Byla provedena kontrola objektu 

ve dvoře fary v Penčicích, v němž je umístěn vodoměr pro čerpání vody ze studny u kostela. Byla 

přijata opatření, která by měla řešit stávající stav odběru vody pro hřbitov v Penčicích, který může být 

ovlivněn event. černými odběry vody některých občanů z lokality u kostela  (např.  instalací  

kontrolního vodoměru umístěného v šachtě  pod hřbitovem v Penčicích).

Bod 6

Dne 10.6.2016 se uskutečnila v rámci akce „Noc kostelů“ v římskokatolickém kostele  sv. Petra a 

Pavla   v Penčicích zajímavá přednáška Mgr. Kamila Šromoty  k výročí  875 let od první zmínky  o obci 

Penčice. Přednáška byla spojena s prohlídkou kostela a věže, vč. panelů umístěných na prostranství u 

kostela – informujících o osobnostech, tradicích a zajímavostech Penčic.

Bod 7

Členové byli seznámeni  s e-mailem Ing. Lesákové ze dne 21.6.2016, který obsahoval „Plán udržitelné 

mobility“.

Bod 8

Členové MV byli seznámeni s návrhem „Vnitřního předpisu v posuzování návrhů na kácení stromů“, 

ke kterému nemají připomínky.   Členové MV byli již na dřívějších schůzích  informováni o  náhradní 

výsadbě lip ( u kostela) a dubu v k.ú. Penčičky. Jsou k dispozici mapy, v nichž jsou zakresleny všechny 



stromy. MV má dlouholetý problém s poničenými stromy na pozemku p. č. 708, který je ve vlastnictví 

Úřadu pro zast. státu ve věcech majetkových.  Prostřednictvím MAJ (p. Kašpárek), řešíme problém 

tohoto pozemku bezúspěšně již několik let.

Bod 9 

Byl prodiskutován návrh „Program výstavby technické infrastruktury při výstavbě RD drobnými 

stavebníky“. Doporučujeme, aby se podpora týkala cest, chodníků, veřejného osvětlení, 

(s bezúplatným převodem na město).  Stanovit, aby byly uplatňovány stejné podmínky pro všechny 

žadatele, (drobné stavebníky) s vazbou na kolaudaci RD.

Bod 10

Členové MV přijali podnět občanů z lokality Penčičky, ve kterém upozorňují na  omezený průtok vody 

v potoku Olešnice v prostoru kolem mostku přes tento potok  - v ul. U potoka. Potok je zanesený 

nánosy a je třeba jej vyčistit odbagrováním těchto segmentů. Požadavek na odbagrování nánosů 

z potoka Olešnice zašle předsedkyně MAJ – p. Kašpárkovi.

Bod 11

V další části schůze byla řešena stížnost pí. Mgr H. a dalších občanů Penčic na nedodržování nočního 

klidu v naší MČ. Noční klid je soustavně rušen hlasitou hudbou, zpěvem a křikem návštěvníků  často i  

v době po 24,00 hodině z restaurace p. J. N., která je situována jen několik desítek metrů od zástavby 

Penčic. Rovněž ohňostroje ruší zejména spánek dětí po 22,00 hod. Objekt restaurace se nachází na 

pozemcích obce Zábeštní Lhota.  S problémem rušení nočního klidu v Penčicích se náš MV obrátil již 

několikrát na  MMPř. Naposledy byl tento problém předložen v souvislosti s návrhem hlukové 

vyhlášky.

Záležitost, jak dále postupovat -  prošetří předsedkyně (Mě Policie, Policie ČR).

Bod 12 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:

1/17/2015   Bez požadavku



Bod 13 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:

1/17/2015
Zajištění fin. prostředků pro rok 2017 pro 
administrativní přidělení popisného čísla 
objektu HZ v Penčicích dle bodu 4

2/17/2015 Instalace kontrolního vodoměru v šachtě 
pod hřbitovní zídkou v Penčicích dle 
bodu 5

3/17/2015
Likvidace  poškozených stromů  na 
pozemku p.č. 7O8 v k.ú. Penčičky –
vlastník pozemku ÚPZSVVM (dle bodu 8)

4/17/2015
Odbagrování nánosů segmentů z potoka 
Olešnice v prostoru kolem mostku v ul. U 
potoka (dle bodu 10)

Bod 14 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:

1/17/2015   Bez požadavku

Bod 15 Závěr

Penčice,   9. 7. 2016         

Zapsala: Ludmila  Štefanová

Obdrží : Kancelář primátora


