
Zápis z 27. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne 26. 4. 2017 
 
 

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. chůze 

3. Informace z pracovního jednání – údržba zeleně v MČ 

4. Informace z pracovního jednání  týmu projektu „Kanalizace a ČOV“ 

5. Stížnost pana Konečného – nedostatečná údržba keřů a dřevin 

6. Stížnost na provedenou rekonstrukci části chodníku na ulici Tršická 

7. Úkoly pro členy MČ 

8. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

10.  Závěr 

 
Bod 1  
Zápis z průběhu schůze: 
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. schůzí  
 Stanovisko MV k odprodeji pozemku p. č. 537 v k. ú. Penčice manželů H., bylo na MAJ pí. 
Polákové zasláno 19. 4. 2017. 
 Vyjeté koleje na ÚK (p. č. 686 v k. ú. Penčičky) byly v nezbytném rozsahu, (cca 20 m - jak 
rozhodl Odbor MAJ), zasypány a zhutněny štěrkem. 
 
Bod 3 
Dne 18. 4. 2017 proběhlo v Penčicích jednání s pracovníkem TS Přerov - p. Macháčkem 
ohledně údržby zeleně v naší MČ.  Jmenovaný bude funkci vykonávat po paní Spurné, která 
přešla na jiné pracovní místo. Spolupráce s paní Spurnou byla velice dobrá.  P. Macháček byl 
upozorněn na skutečnost, že do plánu údržby na r. 2017 nebyly pojaty všechny naše 
připomínky. MV požaduje, aby o ně byl doplněn a upraven plán sečení zeleně. Bylo jednáno i 
o sečení zeleně na hřbitově v Penčicích, které by měla na větších plochách provádět pracovní  
skupina pod vedením pana Kiessewetra. Sečení zeleně na hřbitově bude předmětem dalšího 
jednání. Připomínky projednané s p. Macháčkem byly zaslány na vědomí pí. Doupalové – 
MAJ.    



Bod 4 
Předsedkyně informovala o pracovním jednání, které se uskutečnilo 26. 4. 2017 v zas. síni 
MMP ul. Bratrská. Předmětem jednání byla kontrola plnění postupu přípravy a předání 
aktuálních informací k projektu „Kanalizace Čekyně a Penčice + ČOV“. Z jednání vyplynulo, že 
do konce r. 2017 by mělo být hotovo stavební řízení. Realizovat stavbu bude VaK Přerov, 
který v případě ukončeného stavebního řízení požádá o dotaci a bude zajišťovat výběrová 
řízení na dodavatele stavby. O tom, zda bude zaplacena projektová dokumentace 
kanalizačních přípojek občanům, bude rozhodovat zastupitelstvo. 
 
 
Bod 5  
Předsedkyně dále informovala, že MV obdržel od chataře p. Konečného e-mail ze dne 24. 3. 
2017, který se týkal nedostatečné údržby keřů a dřevin zejména kolem účel. Komunikace, (p. 
č. 715 v k. ú. Penčičky). E-mail byl po jeho doručení přeposlán k řešení na MAJ paní  
Doupalové. Členové MV považují obsah stížnosti za oprávněný. V daném prostoru se údržbě 
zeleně a likvidaci náletů, (z nichž jsou již vzrostlé stromy) ze strany MMPr nevěnuje 
pozornost již několik desítek let. Před několika lety byl odborem MAJ panem Holasem řešen 
havarijní stav účelová komunikace (p. č. 715). Byla vypracována projektová dokumentace, 
ale pro nedostatek finančních prostředků, se oprava nerealizovala. 

  
Bod 6 
Paní Mgr. Horáková upozornila na podněty občanů, které se týkají nekvalitně provedené 
rekonstrukce chodníku na ul. Tršická, (od RD pí. K. k RD p. P.). Bylo rozhodnuto, aby 
s podněty občanů, byl seznámen pracovník MAJ pan Kašpárek a požádán, aby zjištěné závady 
byly v záruční době odstraněny – zajistí předsedkyně. 

 
 

Bod 7 Úkoly pro členy MČ 
 

Pořadí/číslo 
jednání/rok  

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/27/2017 -  

2/27/2017 -  

 
Bod 8 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
 

Pořadí/číslo 
jednání/rok  

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/27/2017 Dle bodu 5 tohoto zápisu řešit oprávněnou 
stížnost pana Konečného dle jeho e-mailu ze 
dne 24. 3. 2017 

 



2/27/2017 Dle bodu 6 tohoto zápisu řešit v záruční době 
podněty občanů na nekvalitně provedenou 
rekonstrukci části chodníku na ulici Tršická, (od 
RD paní K. k RD pana P.) 

 

 
 
Bod 9 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
 

Pořadí/číslo 
jednání/rok  

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/27/2017 -  

2/27/2017 -  

 
 
Bod 10 Závěr 
 
Penčice, 3. 5. 2017      
 
Zapsala:  Ludmila Štefanová 
 
Obdrží: Kancelář primátora 
  
                        

 

 

    

 

 


