
Zápis z 26. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne 29. 3. 2017 
 

 

Místo konání: Úřadovna MV Penčice 

Přítomni: Ludmila Štefanová 

 Mgr. Alena Horáková  

 Daniel Studénka 

 Mgr. Kamil Šromota 

 Miloslav Šváček 

Omluveni:  

 
 

Program jednání:  

 Úvod 

 Kontrola úkolů z minulých schůzí 

 Podnět p. H. – vyjeté koleje na ÚK 

 Žádost MAJ k majetkoprávním záležitostem 

 Informace o prováděných výkopových pracích 

 Požadavek na MAJ – prohlídka nádrže 

 Vybudování soc. zařízení v budově hasičské zbrojnice 

 Záležitost s pokácením kaštanu na pozemku p. č. 197 

 Údržba zeleně na hřbitově v Penčicích 

 Přednáška Mgr. Kamila Šromoty – „dopisy z vandru“ 

 Návštěvy u seniorů 

 Úkoly pro členy MČ 

 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

 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 
Byla provedena kontrola plnění požadavku MV dle bodu 3/11/2016, který vyplynul ze schůze 
MV konané 30. 11. 2016 – týkající se jednotlivých kroků k zajištění vybudování minimálního 
sociálního zařízení v hasičské zbrojnici v Penčicích. Plnění je nedostatečné – bude dále 
předmětem jednání dnešní schůze. 
 
Bod 3 
Členové MV byli seznámeni s podnětem p. V. H. ze dne 27. 2. 2017, který se týkal neutěšené 
situace na účel. komunikaci, (p. č. 686 v k. ú. Penčičky). V blízkosti jeho RD jsou na ÚK vyjeté 
koleje. Podnět byl řešen s MAJ (p. Salabou). Dle informace ze dne 10. 3. 2017 odbor MAJ 



zajistí, aby v délce cca 20 m  byly vyjeté koleje zasypány štěrkem a zhutněny – je to 
v potřebné délce, aby z ÚK byl zajištěn přístup k RD. Odbor MAJ upozornil, že vlastník 
pozemku (MMPr) takovou komunikaci udržovat nemusí. 
 
Bod 4 
E-mailem ze dne 3. 3. 2017 požádala pracovnice odboru MAJ pí. Marcela Poláková o 
stanovisko MV k prodeji poz. p. č. 537 (ost. pl. a ost. komunik.) o výměře 185 m2 v k. ú. 
Penčice manželům Ing. J.  a Z.H. Všichni členové MV souhlasí, aby uvedený pozemek byl 
manž. H. odprodán.  Stanovisko MV bude zasláno  pracovnici MAJ pí Polákové. 
 
Bod 5 
Členové MV byli seznámeni s vyřešením podnětu p. J.Š., který se týkal problémů s 
odvodněním od studny u kostela. Při výkopových pracích, které tento týden proběhly, byly 
zjištěny příčiny problémů. Zatékání vody pod obrubník studny bylo způsobeno vyvedením 
odp. vody mimo ucpaný kanál, který měl tuto vodu odvádět. Důvodem proč odpadní voda 
potrubím neodtékala, bylo zjištění, že při pokládání kabelů Telecomu (před několika 
desítkami let), bylo potrubí hrubě poškozeno, a tudíž se úplně zamezilo odtoku vody tímto 
potrubím. Fi Sisko po dohodě s pracovnicí MAJ pí. Kašíkovou  následně provedla propojení 
odtoku odp. vody od studny do opraveného potrubí. Vzhledem k tomu, že odtokové potrubí 
od studny není zaznamenáno v mapách MČ, žádá MV odbor MAJ, aby toto neprodleně 
zajistil. 
 
Bod 6 
MAJ – p. Z. byl požádán, aby zajistil odb. prohlídku nádrže (septiku), která se nachází 
částečně i pod budovou MMPr v Rohové ul. a je důvodné podezření, že je některá ze stěn 
nádrže poškozená. Nádrž je vyvezena a tudíž je možné odbornou prohlídku v současné době 
provést. Kontrola nádrže je nutná i z důvodu jejího dalšího využití při napojení budovy na 
kanalizační přípojku v souvislosti s nadcházející investiční akcí „Kanalizace – Penčice“. 
 
Bod 7   
Provedenou kontrolou plnění našeho požadavku dle bodu 3/11/2016, který se týkal 
jednotlivých kroků k zajištění vybudování minimalistického sociálního zařízení v HZ 
Penčicích konstatujeme, že zajišťování jednotlivých kroků nepostupuje potřebným tempem. 
Již několik let trvá náš požadavek na zajištění potřebného pop. čísla objektu, což je základní 
požadavek pro další kroky. Prostřednictvím SDH jsme byli seznámeni s některými současnými 
problémy, které se vyskytly. Tyto je třeba neprodleně řešit a ukončit. Rovněž prohlídka 
objektu projektantem a jeho návrh na řešení vhodné situace nám není známá. Ostudou je, že 
9 členná úspěšná zásahová jednotka členů SDH Penčice (zařazená do JPOV) nemá ve 
stávajícím objektu k dispozici ani WC. Vzhledem k tomu, že bude v dohledné době 
v Penčicích probíhat výstavba kanalizace, je nutné tomuto problému věnovat zvýšenou 
pozornost, aby se uvedený objekt mohl ke kanalizaci připojit. MAJ by měl dle našeho názoru 
stanovit odpovědného pracovníka, který se bude této problematice systematicky věnovat.  
 
Bod 8 
2. 3. 2017 se obrátila na MV v Penčicích pí. E.F. – vlastník pozemku  v k. ú. Penčičky a sdělila, 
že má pokácet kaštan, který se na tomto pozemku nachází. Pozemek v jeho bezprostřední 
blízkosti je místem pravidelných setkávání občanů, akcí pro děti apod. – je zde umístěn i náš 



stánek. Genius loci tohoto místa se zmíněným kaštanem má specifickou atmosféru. 
V Penčicích se nenachází podobné, vhodné místo, kde by bylo možné konat podobné 
aktivity. Požádali jsme o vyjádření pí Doupalovou, proč má být strom pokácen. Zaslala nám 
snímky, dle kterých bylo doporučeno pokácení stromu. Kaštan se nachází v těsné blízkosti 
potoka Olešnice, je mírně nakloněn nad potok, takže z našeho hlediska vysloveně neohrožuje 
prostor nad stánkem a okolí. Každoročně je krásně olistěn a nenachází se na něm žádné 
suché větve.  Pozemek s kaštanem se nachází v blízkosti hasičské zbrojnice. Hasiči a dalšími 
odp. osobami byla provedena prohlídka kaštanu a nebyly zjištěny závady takového 
charakteru, aby podle nich musel být strom skácen. Bylo rozhodnuto ořezat větve nad 
minimálně používanou MK ( k potoku) – což bylo hasiči v rámci veget. klidu provedeno.  Pí F. 
byla informována o rozhodnutí MV, aby byl kaštan zachován. V této souvislosti pí F. 
naznačila, že prozatím nemá námitek s využíváním části jejího pozemku pro akce MV. 
Přivítala by fin. kompenzaci svých nákladů, které souvisí  s využíváním  části jejího pozemku  
ve veřejném zájmu. Na tomto pozemku se částečně nachází i dětské hřiště (U Potoka). 
Prostřednictvím velitele SDH p. Studénky se hasičům ukládá povinnost průběžně kaštan 
sledovat a v případě zjištění změn okamžitě informovat předsedkyni MV. S rozhodnutím o 
zachování kaštanu souhlasí všichni přítomní členové MV. 

     
Bod 9 
Předsedkyně přítomné informovala o jednání s p. Ing. Střelcem, které se týkalo údržby 
zeleně na hřbitově v Penčicích v r. 2017. Údržbu zeleně již dále nebude provádět p. Cigánek. 
Větší plochy zeleně na hřbitově (tj. např. spodní část hřbitova, část za vstupní branou, kolem 
márnice, cesta středem hřbitova apod.), které lze provádět výkonnější technikou bude 
zajišťovat v rámci sečení zeleně v místní části skupina pracovníků pod vedením p. K.. Sečení 
ostatních ploch bude zajišťovat stanovený pracovník Hřbitovní správy. Posečená tráva bude 
ze hřbitova odvezena. 
 
Bod 10 
Ve středu 22. 3. 2017 se ve spolupráci s knihovnou v Penčicích uskutečnila v zasedací síni 
budovy MMPr v Penčicích přednáška p. Mgr. Kamila Šromoty na téma „Dopisy z vandru“ – 
dle skutečné události z 1. světové války. 
 
Bod 11 
U příležitosti životního výročí byla navštívena pí. M.V. 

 
 

Bod 12 Úkoly pro členy MV 
 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

1/26/2017 -  

2/26/2017 -  



 
 
Bod 13 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

1/26/2017 Dle bodu 7 tohoto zápisu, který se týká 
vybudování minimal. soc. zařízení v HZ 
v Penčicích je třeba této problematice 
věnovat ze strany MAJ zvýšenou 
pozornost a určit pracovníka, který bude  
odpovídat za jednotlivé kroky realizace 
této investice. Plnění dle 3/11/2016 je 
nedostačující. 
 

 

2/26/2017 Dle bodu 5 tohoto zápisu zajistit, aby 
odtokové potrubí vedené od studny u 
kostela bylo zakresleno do map naší MČ 
 

 

 
Bod 14 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

1/26/2017 -  

2/26/2017 -  

 
 

Bod 15 Závěr 
 

Penčice, 7. 4. 2017         
 

Zapsala:  Ludmila Štefanová 
 

Obdrží:  Kancelář primátora   


