
Zápis z 24. jednání Místního výboru místní části Penčice 
ze dne 25. 1. 2017 

 
 

Místo konání: kancelář MV Penčice 

Přítomni: Ludmila  Štefanová - předsedkyně 

 Daniel Studénka 

 Mgr. Kamil Šromota 

 Miloslav Šváček 

Omluvena: Mgr. Alena  Horáková - služebně v Hranicích 

 
 

Program jednání:  

1. Úvod  

2. Kontrola úkolů z min. schůzí 

3. Stanovisko MV k materiálu „Studie proveditelnosti sítě cyklistických 
komunikací propojující místní části s Přerovem“ 

4. Informace k projednávané hlukové vyhlášce ve VMČ 

5. Informace k tematu „ptačí chřipka“ 

6. Informace odboru MAJ k akci „Rekonstrukce chodníku na ul. Tršická – 3“ 

7. Žádost Římskokatolické farnosti v Penčicích, týkající se povolení kácení 
tújí 

8. Různé 

9. Úkoly pro členy místního výboru 

10. Žádosti a podněty směřované k MMPr 

11. Žádosti a podněty směřované k Zastupitelstvu 

12. 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. schůzí: 
 Ve výv. skřínce u bývalé Pošty je vyvěšeno konečné řešení stížnosti p. T. K., týkající se 
dopravního značení na obou větvích ul. Na Vrchu před vjezdem na ul. Tršickou. 
 
Bod 3  
Na posledním jednání VMČ bylo uloženo MV projednat materiál ke studii cyklostezek. 
Z diskuze k uvedenému materiálu vyplynulo následující stanovisko MV: Členové MV se 
podrobně zabývali trasou 104 a to zejména částí, která je navržena v katastru naší MČ. 
Pozitivně hodnotíme napojení na cyklotrasu č. 5 a 6061 v Tršicích, což je napojení na 
cyklotrasu v sousedním okresu Olomouc, jehož jsou Tršice součástí.  Souhlasíme s vedením 



této části trasy až do Penčic a ulicí Ve Svahu – tj. délka navrhovaného úseku cca 1,5 km. 
Pokračování této trasy má 3 varianty. Všichni členové MV doporučují, aby byla cyklotrasa 
vedena dle varianty C 1. 
T. j. odbočení ze silnice II/436 na ul. K Buku a pokračování po pravé straně potoka Olešnice 
ke koupališti, po ul. Ke Koupališti opět na silnici II/436 – délka cca 640 m. Cyklotrasa se tak 
vyhne nebezpečným místům na silnici II/436 – zejména stoupání ke křižovatce s ul. 
Lipňanskou, což jsou místa nebezpečných střetů cyklistů především s osobními auty a 
kamiony, které tudy projíždí. Souhlasíme s pokračováním cyklotrasy po silnici II/436, jejím 
odbočením směrem na Hrázný Mlýn v k. ú. Penčičky a po několika desítkách metrů pak už 
cyklotrasa  
navazuje na pozemky k. ú. Lhotka. 
 
Bod 4 
Dle zápisu z jednání VMČ mají MV nahlásit akce, které se budou v r. 2017 konat venku. 
Předsedkyně uvedla, že po dohodě s velitelem SDH  Penčice, byl do Kanceláře primátora 
zaslán 20. 1. 2017 e-mail, ve kterém je uvedena akce (hodová zábava), kterou ve dnech 1. a 
2. 7. 2017 pořádá SDH Penčice.  

 
Bod 5 
Členové byli seznámeni s materiály, které MV obdržel v souvislosti s výskytem ptačí chřipky.  
V Penčicích se nenachází profesionální chov drůbeže. 
 
Bod 6  
Pí Šikulová z Odboru MAJ, sdělila v e-mailu ze dne 6. 1. 2017 MV informace, které se  

týkají realizace akce „Rekonstrukce chodníku na ul. Tršická – 3“ v r. 2017: 
- od p. Kašpárka převzala veškerou dokumentaci k uvedené akci 
- platnost vydaného stavebního povolení končí 23. 5. 2017, pí Šikulová je 

domluvena s p. Boudou  (Stav.úř.), že v dubnu 2017 požádá o prodloužení 
stav. povolení  a do té doby zajistí nová vyjádření o existenci inž. sítí (stávající 
jsou již neplatná) 

- po prodloužení platnosti stavebního povolení může být vypsáno výběrové 
řízení na zhotovitele stavby 

- poté je možné stavbu v období 07-08/2017 zahájit. 
 Předsedkyně k tomu uvedla, že naše MČ na realizaci tohoto chodníku v délce 136,65 bm 
v rozpočtové ceně 743 tis. Kč  má své vlastní fin. zdroje. Do výše rozpočtové ceny chodníku 
šetříme vlastní finanční zdroje, a to z přídělů na hlavu za roky 2014, 2015, 2016 a část. 2017. 
 
Bod 7 
V další části schůze byla projednána žádost Římskokatolické farnosti Penčice  ze dne            
19. 1. 2017, která je adresována  Odboru Stav. úřadu a živ. prostředí MMPr a týká se 
povolení  kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o vykácení tújí, rostoucích na pozemku 
p. č. 2 v k. ú. Penčice.  Vzrostlé túje rostou na okraji pozemku v blízkosti kamenné zídky 
v těsné blízkosti místní komunikace U Kostela. MV a předtím i osadní výbor řešil stížnosti 
občanů, jejichž nemovitosti se nachází v ul. U Kostela, kteří již dříve žádali odstranění těchto 
tújí. Stížnosti byly řešeny s pracovnicí MAJ pí Doupalovou. Všichni členové souhlasí se 
stanoviskem MV, aby bylo žádosti  ŘK farnosti Penčice vyhověno a túje byly pokáceny.        

 



Bod 8 Různé 
 
Členové byli seznámeni s problémy spojenými s přívodem vody do budovy v Rohové ul. 1, 
kdy v době mrazů došlo ve dnech 11. a 12. 1. 2017 k částečnému zamrznutí přívodu vody.   
19. 1. 2017 bylo zjištěno zamrznutí odpadu do jímky situované částečně pod budovou 
v Rohové ul. č. 1 - ve spolupráci se členy SDH  byl problém vyřešen. Předsedkyně 
informovala, že se dne 7. 1. 2017 zúčastnila výroční schůze SDH Penčice. 

 
 
Bod 9 Úkoly pro členy místního výboru 
 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

1/24/2015 -  

2/24/2015 -  

 
 
Bod 10 Žádosti a podněty směřované k MMPr 
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

1/24/2015 Zajistit realizaci zakázky „Rekonstrukce 
chodníku na ulici Tršická-3“ dle bodu 6 
tohoto zápisu 

 

2/24/2015   

 
Bod 11 Žádosti a podněty směřované k Zastupitelstvu 
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

1/24/2015 Zajistit realizaci zakázky „Rekonstrukce 
chodníku na ulici Tršická-3“ dle bodu 6 
tohoto zápisu 

 

2/24/2015   

 
 
 



 
12 Závěr  

 
Penčice, 3. 2. 2017         
 
Zapsala:  Ludmila Štefanová 
 
Obdrží:  Kancelář primátora  

           


