
Zápis z 18. Jednání Místního výboru místní části Penčice ze dne 27.7.2016

Místo konání: Úřadovna Penčice

Přítomni: Ludmila Štefanová - předsedkyně

Mgr. Alena Horáková

Daniel Studénka

Mgr. Kamil Šromota

Miloslav Šváček

Omluveni:

Program jednání:

1. Úvod

2. Kontrola úkolů z min. schůze

3. Požadavky na TSMPr

4. Zprůjezdnění účelové komunikace – p.č. 686 v k.ú. Penčičky

5. Žádost MAJ k majetkoprávním záležitostem

6. Havárie stožáru veř. Osvětlení 

7. Návštěvy u penčických seniorů

8. Různé

9. Úkoly pro členy MV

10. Žádosti a podněty směrované k MMPr

11. Žádosti a podněty směrované k 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 usnášení schopná.

Bod 2

Kontrola úkolů z min. porady:

- Členové  SDH Penčice zajistí  odbornou opravu vahadlové houpačky  umístěné na dětském  hřišti U 

potoka do 15.9.2016.

- V případě rušení nočního klidu budou se občané se svými stížnostmi obracet na Policii ČR.

Bod 3

Na Technické služby Přerov byly předloženy následující požadavky:

-Žádost o provedení chemizace  chodníků  ( chem. postřik byl 25.7.2016 proveden)



- Provedení opravy kamenného  obrubníku  - chodník na ul. Tršická, (v blízkosti sochy lva) – oprava 

byla provedena.

- Žádost o vysekání kopřiv a náletů kolem „Kříže“ u hřbitova  - bylo provedeno.

Bod 4

Na MV se obrátila s žádostí  o zprůjezdnění  účelové komunikace – p.č. 686  pí. U. Potřebuje ze svého 

pozemku vyvézt septik.  Firma, která je oprávněna septik vyvézt odvoz odmítla, neboť průjezdu na 

účelové komunikaci brání větve ovocných stromů, které zasahují do komunikace. Členové MV 

navrhují, aby byl požádán odbor MAJ o provedení místního šetření na místě samém. O provedení MŠ 

požádá odbor MAJ předsedkyně.

Bod 5

MV v Penčičích obdržel  e-mail pí. Polákové ze dne 26.7.2016, v němž žádá stanovisko  MV 

k majetkoprávním záležitostem.  Na schůzi byla projednána žádost p. Z.S. o prodej pozemku  p.č. 147 

v k.ú. Penčice.  Všichni členové MV souhlasí, aby uvedený pozemek byl p. S. odprodán. Stanoviska 

k dalším žádostem budou projednána na příští schůzi MV.

Bod 6

Členové MV byli informováni o tom, že dne 20.7.2016 asi v 17 hod. oznámil p. J.P., že u bytovky 

(Rohová ul.)  se před zraky  2  občanů vyvrátil uhnilý stožár veřejného osvětlení.  Při pádu stožáru 

nebyl nikdo zraněn ani nedošlo k žádné škodě na majetku. O havárii byl telefonicky informován p. 

Němčák z TS Přerov, který vzniklou situaci okamžitě řešil. Členové MV žádají odpovědné pracovníky 

TS Přerov o podání informace, zda byla provedena kontrola i u dalších stožárů veřejného osvětlení, 

aby byla mezi občany jistota, že se podobná událost nebude opakovat.

Bod 7

Členové MV byli informováni o návštěvách u našich seniorů, (u příležitosti 80. narozenin p. D., dále 

pak v Domově Alfreda Skeneho v Pavlovicích u pí. V. aj.)

Bod 8

P. Studénka  informoval , že  v ul. K lesu  -  směrem k chat. oblasti  v k.ú. Penčice nejde veř. osvětlení. 

Předsedkyně zajistí provedení opravy.

Bod 9 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/ číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, termín 
plnění

1/18/2016 žádostí  o zprůjezdnění  účelové komunikace –
p.č. 686, předsedkyně bude informovat Odbor 
MAJ

Z: předsedkyně

1/18/2016 v ul. K lesu  -  směrem k chat. oblasti v k.ú. 
Penčice nejde veř. osvětlení. Předsedkyně zajistí 
provedení opravy.

Z: předsedkyně



Bod 10 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/ číslo jednání 
M/V/rok

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, termín 
plnění

1/18/2016 Informovat TSMPr o provedené kontrole 
stožárů

2/18/2016 -

Bod 11 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/ číslo jednání 
M/V/rok

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, termín 
plnění

1/18/2016 -

2/18/2016 -

Bod 12 Závěr

Penčice,  5. 8. 2016         

Zapsala:  Ludmila Štefanová

Obdrží:  Kancelář primátora

                           


