
Zápis z 28. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne 31. 5. 2017 
 
 

Místo konání: Úřadovna Penčice 

Přítomni:  Ludmila Štefanová - předsedkyně 

 Mgr. Alena Horáková 

 Daniel Studénka 

 Mgr. Kamil Šromota 

 Miloslav Šváček  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Kontrola požadavků na náhradní výsadbu stromů 

3. Výkon trestu OPP v Penčicích 

4. Požadavek MAJ o stanovisko MV k žádosti p. Kameníčka 

5. Žádost MAJ k majetkoprávním záležitostem 

6. Přeložka nadzemního a kabelového vedení – žádost o souhlas MV 

7. Řešení podnětu paní Koníčkové 

8. Žádost chatařů – dopravní značky 

9. Různé 

10. Úkoly pro členy MČ 

11. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

12. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

13. 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  
MV obdržel 17. 5. 2017 e-mail od paní Ing. Novotné, v němž jsou uvedeny požadavky na 
náhradní výsadbu stromů, (výsadba 5 ovocných stromů a obnova švestkové aleje na ul. 
K lesu).  Požadavky zůstávají v platnosti, pouze upřesňujeme výsadbu ovocných stromů na 
svahu u autobusové čekárny (l x višeň, l x třešeň, 3 x švestka). 
 
Bod 3 
Předsedkyně informovala přítomné členy o e-mailu pí. Bc Nezhybové (Odbor správních 
služeb - oddělení přestupků), v němž informuje MV o tom, že byla s p. A. Š. sepsána Dohoda 
o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin v naší MČ, (což bylo 
dříve s MV předprojednáno).  Jmenovaný má stanoven nástup 29. 5. 2017. Kontaktní osobou 
je předsedkyně MV. V další části schůze byly prodiskutovány námět prací, které lze A. Š. 
uložit. 
 



Bod 4 
Předsedkyně dále informovala, že MV obdržel e-mail od J. Štajnara (MAJ), v němž žádá  
zaslání stanoviska MV k vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu vjezdu 
(cesty) k budoucí stavbě RD p. M.K. Členové MV pro vydání stanoviska požadují další 
informace, (zejména týkajících se dalších sousedících pozemků), aby měli představu, přes 
které další pozemky p. K. hodlá např. navážet stavební materiál aj. těžkou stavební techniku 
na svůj pozemek. Informace od p. Štajnara zajistí předsedkyně. 
 
Bod 5 
Členové MV byli dále informováni o e-mailu paní Polákové (MAJ) ze dne 11. 5. 2017, ve 
kterém požaduje stanovisko MV k žádosti manželů R. a Z.H. o koupi pozemku p. č. 12 v k.ú. 
Penčičky. Odbor MAJ předkládá k posouzení i návrh na dělení pozemku č. 12, jak byl navržen 
a odsouhlasen koordinační skup. Členové MV se nepřiklání ani k jedné z navrhovaných 
variant koordinační skupiny. Budoucí chodník na ul. Tršická lze realizovat na pozemku vedle 
stávajícího plotu kolem pozemku p. č. 12. Nevidíme problém v jeho ukončení u příjezdové 
cesty k pozemku manželů M. a přístupu z něho na chodník u autobusové čekárny. 
Doporučujeme, aby pozemek p. č. 12 v k. ú. Penčičky o výměře 43 m2 byl manželům H. 
odprodán. 
 
 
Bod 6   
E-mailem ze dne 11. 5. 2017 požádala pracovnice Odboru MAJ pí. Poláková na základě  
žádosti ČEZ Distribuce o souhlas s přeložkou nadzemního a kabelového vedení NN 
Na pozemcích  p.č. 13 a p.č. 15 – oba v k. ú. Penčice (s řešením formou zřízení služebnosti).  
Po předchozí diskuzi a kontrole na místě samém členové vyslovili souhlas s požadavkem 
ČEZ Distribuce. 
 
 
Bod 7  
Předsedkyně MV a pan Šváček informovali přítomné o podnětu občanky pí. Koníčkové U  
kostela, Penčice a jeho řešení, který se týkal problému rušení kontaktů prostřednictvím  
WIFi v souvislosti s parkováním  os. aut na veřejném prostranství před objektem fary. 

 
 

Bod 8 
Předsedkyně informovala o zaslaných materiálech z odboru MAJ, které obsahovaly m. j 
žádost 8 chatařů z chatové oblasti Penčičky o přidělení a umístění dopravní značky zákazu 
vjezdu pro traktory a nákladní vozidla na cestu před jejich chatami. Z přiložených písemných 
materiálů (vč. sdělení Dopravního inspektorátu Přerov ze dne 19. 4. 2017), vyplývají určité 
nesrovnalosti. Z diskuze k tomu tématu vyplývá, že cesta (účelová komunikace) na pozemku 
p. č. 717 není určena jen pro chataře k příjezdu k jejím chatám. V době, kdy chataři v této 
lokalitě kupovali pozemky, na kterých si postavili chaty, věděli, že kolem protější strany cesty 
se nachází zemědělské pozemky, které se průběžně obdělávají. Cesta v té době sloužil 
prvořadě pro pracovníky bývalého JZD Penčice a záhumenkáře. Členové MV provedou 
šetření na místě samém. Teprve poté bude vydáno stanovisko k žádosti chatařů. 

 
 



Bod 9 Různé 

 Mgr Šromota informoval přítomné o stížnosti pí. S.B., týkající se stavu na hřbitově 
v Penčicích. V souvislosti s prací kameníků bylo zjištěno poškozování okolních hrobů 
např. odkládáním bednění na cizí hrob, viditelná špína a šlápoty na vedlejším hrobě, 
suť vyvezená na pozemek před bránou aj.)  

 29. 4. 2017 byla v Domově Alfreda Skeneho v Pavlovicích navštívena naše býv. 
občanka pí. J.V. 
 

Bod 10 Úkoly pro členy MČ 
 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání požadavku, úkolu Termín plnění, 
zodpovědnost 

1/28/2017 členové MV provedou šetření na místě v chatařské 
oblasti v souvislosti s dopravními značkami zákazu 
vjezdu por traktory a nákladní vozidla 

 

2/28/2017   

 
Bod 11 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
  

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání požadavku, úkolu Termín plnění, 
zodpovědnost 

1/28/2017 -  

2/28/2017 -  

 
Bod 12 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání požadavku, úkolu Termín plnění, 
zodpovědnost 

1/28/2017 -  

2/28/2017 -  

 
Bod 13 Závěr 
 
Penčice, 6. 6. 2017              
 
Zapsala: Ludmila Štefanová 
 
Obdrží: Kancelář primátora          


