
Zápis z 19. jednání Místního výboru místní části Penčice ze dne 30.8.2016

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. Sdělení Odboru MAJ o výsledku místního šetření ve věci zprovoznění   ÚK   
p.č.686

4. Žádost  MAJ k majetkoprávním záležitostem

5. Informace  MAJ  ohledně  pozemku p.č. 708 v k.ú. Penčičky

6. Žádost  MAJ  k novému stanovišti  na BRKO v chat. oblasti Penčičky

7. Žádost  MAJ  týkající se provozu stacionárního kontejneru  na  textil

8. Informace o poškozeném vodovodním potrubí v objektu  budovy  MMPr   
v Penčicích

9. Akce pro děti  „Loučení s prázdninami s hasiči“

10. Různé 

11. Úkoly pro členy MV

12. Žádosti a podněty směrované k MMPr

13. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

14. Závěr

Zápis z průběhu schůze:

Bod 1

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

je usnášení schopná.

Bod 2

Kontrola úkolů z min. porady:

- Oprava vahadlové houpačky byla provedena. Hrací prvek na dětském hřišti U potoka je funkční a 

pro děti bezpečný

- Odbor  MAJ  byl požádán o provedení místního šetření za účelem zprovoznění  účelové komunikace 

p.č. 686 v k.ú. Penčičky

- Oprava veřejného osvětlení na ul. K lesu byla provedena 



Bod 3

Odbor  MAJ (p.Kašpárek)  e-mailem ze dne 12.8.2016 sdělil, že  téhož dne bylo  za účasti  pracovníků 

Magistrátu (Kašpárek, Doupalová a Šikulová) a majitelů RD na ul. Tršická pí. L.H. a  p.  K.  provedeno 

šetření na místě samém ve věci ořezu  přesahujících větví  stromů nad pozemkem účelové 

komunikace p.č. 686. Pan K. a pí. H.  přislíbili provedení ořezu přesahujících větví v termínu do 14 

dnů. Členové MV byli informováni o tom, že v daném termínu ořez větví nebyl proveden a proto se 

znovu obrátí na MAJ  s žádostí, kdy bude účelová komunikace zprůjezdněna.

Bod 4

MV  obdržel  dne 26.7.2016  e-mail od pí. Polákové, v němž žádá stanovisko  k majetkoprávním 

záležitostem.  Na dnešní schůzi byla projednána žádost p. A.F.  a manželů V. Členové MV souhlasí  

s prodejem  pozemku  p.č.  736/1 v k.ú. Penčičky  p. A.F.  . Členové MV  byli  informováni o nabídce 

manželů L.  a  J.V.  na převod pozemku p.č. 11 v k.ú. v k.ú. Penčice, ke kterému je zapsáno 

předkupní právo pro město Přerov. Na pozemku stojí garáž ve vlastnictví manž. V.  Pozemek je dle 

územního plánu v ploše vymezené pro městskou zeleň.  Členové MV doporučují  pozemek p.č. 

11v k.ú. Penčice nevykupovat, neboť se domnívají, že stavba garáže pro MČ Penčice nevadí a 

nekomplikuje např. údržbu zeleně.

Bod 5

MV obdržel  e-mail  od pí. Doupalové , týkající se  stromů (topolů) na pozemku  p.č. 708 v k.ú.       

Penčičky. Z diskuze k dlouhodobě neudržovanému pozemku vyplynula následující žádost: Občané 

Penčic  vč. členů MV  žádají  odbor MAJ,  aby  s vlastníkem pozemku (ÚPZSVVM) – pokud dosud nelze 

provést převod  pozemku na Ol. kraj - vedl jednání  v tom smyslu , aby uvedený pozemek -  tj. příkopa 

kolem páteřní komunikace  z Čekyně do Penčic  byla  vyčištěna  ( především  odstraněny  zakořeněné  

nálety  a plevele, odstraněny  poškozené stromy aj.

Bod 6

MV obdržel dne 28.7.2016  e-mail  od pí. Š., v němž žádá  vyjádření  MV  k návrhu nového stanoviště 

na BRKO v chatové oblasti Penčičky. Členům MV je známo, že se v dané oblasti vyskytují černé 

skládky s rostlinným materiálem. V dané lokalitě jsou dlouhodobě neudržované příkopy, které jsou 

především v majetku ÚPZSVVM, do kterých bohužel chataři odhazují ořezy stromů a další rostlinný 

materiál. Proto  doporučujeme, aby se realizovalo  navrhované řešení, t. j.  zřídit na pozemku města  -

p.č. 482/1 v k.ú. Penčičky -  nové stanoviště kontejnerů o objemu 1100 litrů pro odkládání BRKO.

Bod 7

MV obdržel  11.8.2016 e-mail  od pí. Š., v němž žádá informaci k provozu stacionárního kontejneru na 

textil, který provozuje p. D.B. Přeplňování kontejneru nebylo zaznamenáno. V jakém intervalu je 

kontejner vyvážen se nepodařilo zjistit.



Bod 8

Předsedkyně informovala přítomné členy MV o tom, že  10.8.2016  bylo v budově  MMPř v Penčicích, 

kde sídlí MV,  zjištěno  poškozené vodní potrubí ve sklepní části objektu. Po  uzavření  přítoku vody 

do objektu  a  vysátí vody ze sklepního prostoru, které zajistili členové SDH  Penčice, byla vzniklá 

závada – prasklá trubka vod. potrubí  - další den odstraněna.

Bod 9

V sobotu 27.8.2016 se uskutečnila  úspěšná akce pro děti, ale i dospělé  „Loučení s prázdninami 

s hasiči“.  Díky členům SDH Penčice se podařilo realizovat akci, která měla velkou návštěvnost.  

Bod 10

Členové MV získali informaci, že byl poškozen chodník na ul. Tršická před RD p. Ch. Předsedkyně 

zajistí, aby byla oprava chodníku neprodleně provedena.

Bod 11 Úkoly pro členy MV

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění

1/19/2016 Oprava chodníku ul. Tršická Z: předsedkyně

2/19/2016

Bod 12 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění

1/19/2016 Zajištění údržby příkopu  p.č.708 
v k.ú.Penčičky - dle bodu  5 tohoto zápisu                                          

Z: 
T:

2/19/2016

Bod 13 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění

1/19/2016

2/19/2016



Bod 14 Závěr

Penčice  8.9.2016           Zapsala:  Ludmila Štefanová

Obdrží:   Kancelář primátora


