
Zápis z 21. jednání Místního výboru místní části Penčice 

ze dne 26. 10. 2016 

 

Přítomni: Ludmila Štefanová – předsedkyně 

 Mgr. Alena Horáková 

 Daniel Studénka 

 Mgr. Kamil Šromota 

Omluven: Miloslav Šváček (lázeňský pobyt po operaci) 

Hosté: - 

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Kontrola úkolů z minulé schůze 

3. Informace o účasti na pracovním jednání – „Kanalizace v MČ Penčice a 
Čekyně“ 

4. XIII. setkání penčických seniorů 

5. Kontrola kvality vody ve studni u kostela v Penčicích 

6. Různé 

7. Úkoly pro členy Místního výboru 

8. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu  

10. Závěr 

 

Zápis z průběhu schůze: 

Bod 1 Úvod 

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

MV. Schůze je usnášení schopná. 

Bod 2 Kontrola úkolů z min. schůzí:  

MV požádal Odbor MAJ o zajištění místního šetření v Penčicích, které by řešilo podnět p. 

J.Š.  v šachtě pod hřbitovem byl namontován kontrolní vodoměr                  

Bod 3 

Předsedkyně informovala přítomné členy o tom, že se dne 13. 10. 2016 zúčastnila 

pracovního jednání na MMPr, jehož cílem bylo seznámení s navrhovaným trasováním 

v ulicích MČ zástupci zpracovatele projektové dokumentace firmy PROJEKTY  VODAM s.r.o. 

(ředitelem Ing. Matuškou a projektantkou kanalizace Ing. Kitzbergerovou). Přítomní byli 

seznámeni s problémy, které se jim jeví s napojením Penčic na ČOV, dále s napojením 

některých nemovitostí (např. ul. V Kótě aj.)  Předsedkyně uvedla, že požádala o další trasu 

kanalizace v ul. Na Vrchu – což bylo akceptováno. Dále upozornila na problémy s napojením 

některých RD v ul. Dražka aj. Vzhledem k tomu, že občané MČ  dosud nebyli nikým  

informováni o realizaci kanalizace v Penčicích uvedla, že MV trvá na tom, aby co nejdříve 

proběhlo v naší MČ veřejné seznámení občanů (za účasti projektantů a odpovědných 



pracovníků Magistrátu) s trasováním větví kanalizace v ulicích MČ  a s  možností   napojení   

jednotlivých nemovitostí na kanalizaci. 

Bod 4 

V sobotu 15. 10. 2016 uspořádal MV od 14,00 hodin v Pohostinství U Kapličky XIII. přátelské 

setkání  penčických seniorů, kteří do posledního místa zaplnili sál místního pohostinství. 

Hudba, výborné občerstvení a zajímavý program potěšil jak seniory z Penčic, tak i ty 

penčické seniory, kteří žijí v DsPS  a v Přerově. Senioři byli na setkání osobně pozváni. 

Někteří se však vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohli zúčastnit. Jako hosté se této 

společenské akce zúčastnili: Pavel Košutek – náměstek primátora, Radek Pospíšilík – 

předseda Výboru pro místní části a zástupci SDH Penčice. 

Bod 5 

Členové MV se opětovně zabývali podněty občanů, kteří požadují, aby studni u kostela 

v Penčicích byla věnována ze strany MMPr  větší pozornost.  Voda z VaKu, která byla do 

Penčic zavedena v r. 2006, nebyla z ekon. důvodů dovedena do osady Sušírna a do chatové 

oblasti v kat.ú. Penčice, kde trvale bydlí řada občanů Penčic. Tito občané, tak jako tomu bylo 

před r. 2006, používají vodu ze studny u kostela nadále. Jinou možnost totiž většinou nemají. 

Studna, která je hluboká 27,5m, byla vytesána ve skále před několika staletími našimi 

předky. Vždy měla kvalitní vodu, o čemž svědčily informace, které dřívější komise pro místní 

část pravidelně získávala od Technických služeb Přerov, které měly uvedenou studnu ve své 

péči. Členové MV trvají na tom, aby této studni byla věnována péče, jak tomu bylo 

v předchozích letech.  V současné době je ochrana vodního zdroje nezbytnou nutností. 

S požadavkem MV budou seznámeni odpovědní pracovníci odboru MAJ. 

Bod 6 Různé 

Členové MV byli informovaní o tom, že 13. 10. 2016, proběhlo v kanceláři místního výboru 
jednání s pracovnicemi Odboru MAJ - pí Ing. Pospíšilíkovou a pí Kameníčkovou, která 
odchází koncem roku do důchodu. Předsedkyně informovala přítomné o návštěvách u 
našich seniorů. 28.10.2016 byl v Penčicích položen věneček u pomníku padlých v 1. Světové 
válce. 

 

Bod 7 Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Termín plnění, 

zodpovědnost 

1/21/2016 Bez požadavku   

2/21/2016   

 



Bod 8 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Termín plnění, 

zodpovědnost 

1/21/2016 Zajistit péči o vodu ve studni u kostela, tak jak 

tomu bylo v předchozích letech, dle bodu 5 v 

zápise 

 

 

Bod 9 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Termín plnění, 

zodpovědnost 

1/21/2016 Bez požadavku  

2/21/2016   

 

Bod 10 Závěr  

Penčice, 6. 11. 2016 

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Obdrží: kancelář primátora 


