
Zápis z 20. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne 21.9.2016

Místo jednání: Úřadovna Penčice

Přítomni: Ludmila Štefanová – předsedkyně

Mgr. Alena Horáková

Mgr. Kamil Šromota

Miloslav Šváček 

Omluven: Daniel Studénka

Hosté: 

Program jednání:

1. Úvod

2. Kontrola úkolů z min. schůze 

3. Sdělení Odboru MAJ k podnětu p. Tomáše Koutného, ul.  Na Vrchu –
řešení dopravní situace

4. Informace MAJ  k účelové komunikaci  p.č. 686 v k.ú. Penčičky

5. Podnět p. J.Š., týkající se vytékání vody pod obrubníkem u veřejné 
studny u kostela

6. Přednáška p. Mgr. Kamila Šromoty k 875. výročí první zmínky o 
Penčicích 

7. Různé

8. Úkoly pro členy MČ

9. Žádosti a podněty směrované k MMPr

10. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

11. Závěr

Zápis z průběhu schůze:

Bod 1 

Po přivítání členů MV  na této schůzi bylo konstatováno, že schůzi  jsou přítomni 4 z 5 členů 

MV. Schůze je usnášení schopná.

Bod 2

Kontrola úkolů z min. schůze: Oprava chodníku na ul. Tršická – před RD p. Ch.  - byla TS 

Přerov provedena.

Bod 3

MV si vyžádal  informaci, jak je řešen  podnět  p. T.K.. Členové MV byli seznámeni s e-mailem  

Bc. Študentové ze dne 21.9.2016. Z diskuze vyplynulo, že MV nesdílí navrhované řešení.  

Místní výbor vydává následující stanovisko: Dopravní situaci řešit umístěním dopravní značky



č. P 6 „ Stůj dej přednost v jízdě!“ na obou větvích ul. Na Vrchu. Odstranit stávající dopr. 

značku č. P 4 „ Dej přednost v jízdě“. S tímto stanoviskem vylovili souhlas všichni přítomní 

členové MV.

Bod 4

MV si vyžádal  informaci, jak je řešen  podnět  p. T.K. Členové MV byli seznámeni s e-mailem  

Bc. Študentové ze dne 21.9.2016. Z diskuze vyplynulo, že MV nesdílí navrhované řešení.  

Místní výbor vydává následující stanovisko: Dopravní situaci řešit umístěním dopravní značky 

č. P 6 „ Stůj dej přednost v jízdě!“ na obou větvích ul. Na Vrchu. Odstranit stávající dopr. 

značku č. P 4 „ Dej přednost v jízdě“. S tímto stanoviskem vylovili souhlas všichni přítomní 

členové MV.

Bod 5

MV přijal podnět p. J.Š. Jmenovaný se domnívá, že je ucpaný kanál, který má odvádět vodu, 

která při odběrech vody ze studny u kostela přeteče. Tím, že voda nemůže odtékat do 

kanálu, hromadí se a poté pak vytéká pod obrubníkem směrem na místní komunikaci. 

V zimním období pak na komunikaci vzniká námraza, která je nebezpečná pro občany žijící 

v této lokalitě, kteří v časných ranních hodinách tudy chodí na autobusovou zastávku.

Bod 6

Ve spolupráci s Knihovnou v Penčicích se ve středu 14.9.2016 uskutečnila přednáška Mgr. 

Kamila Šromoty k 875. výročí první zmínky o Penčicích. Navazovala tak na přednášku, která 

se  konala 10.6.2016 v Římskokatolickém kostele v Penčicích. Pro občany byla zajímavým 

zpestřením a opět jsme se dozvěděli další poznatky o historii Penčic.

Bod 7

Členové MV byli informováni o tom, že: 

- 4. 9. 2016 byla ukončena sezona na koupališti v Penčicích

-17. 9. 2016 byl v Penčicích proveden sběr problémových odpadů, (Biopas Kroměříž)

- Byla provedena návštěva u seniorky pí. S.L. u příležitosti jejího živ. výročí.

Bod 8 Úkoly pro členy MČ

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, termín 
plnění

1/20/2016 -

Bod 9 Žádosti a podněty směrované k MMPr



Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, termín 
plnění

1/20/2016 Zpřístupnění účel. komunikace p.č. 686 
v k.ú. Penčičky, (pro vyvezení septiku – dle 
bodu 4 tohoto zápisu)

2/20/2016 Vyřízení podnětu občana p. J.Š. (dle bodu 
5. tohoto zápisu)

Bod 10 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, termín 
plnění

1/20/2016 -

Bod 11 Závěr

Penčice,  29.9.2016        

Zapsala:  Ludmila Štefanová

Obdrží:  Kancelář primátora


