
 
Zápis z 29. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne 28. 6. 2017 
 
 

Přítomni:  Ludmila Štefanová- předsedkyně 

 Mgr. Kamil Šromota 

 Miloslav Šváček 

Omluveni: Mgr. Alena Horáková- pracovně v Libavé 

 Daniel Studénka 

Hosté: I.V. – občanka Penčic, (přítomna na část schůze) 

 
 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Noční klid 

3. Žádost p. K.  a stanovisko MAJ 

4. Stížnost chatařů 

5. Zateplení v objektu v Rohové ulici č. 1 

6. Požadavek na TSMPr 

7. Sečení trávy na hřbitově v Penčicích 

8. VZ koupaliště v Penčicích 

9. Různé 

10. Úkoly pro členy MV 

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 jsou přítomni 3 z 5 členů MV. Účast 
členů je 60 % - schůze je usnášení schopná.  
 
Bod 2 
V další části schůze byly prodiskutovány stížnosti občanů Penčic na rušení nočního klidu. Na členy 
MV se obrátilo několik občanů bydlících v ul. V Kótě, ul. Tršické – k. ú. Penčice, ul. Lipňanské      aj. 
Někteří občané si stěžovali i opakovaně. Noční klid našich spoluobčanů je rušen nepřiměřeně 
hlasitou hudbou a hlasitou konverzací návštěvníků restaurace „Hospůdka Ve stodole“, kterou 
provozuje p. J.N. ze Zábeštní Lhoty. Stěžujícím občanům bylo doporučeno, aby se obraceli na 
Policii ČR (volat tel. č. 158) a žádali sjednání nápravy a to i opakovaně, kdy je pak hlídka Policie ČR 
povinna sepsat zápis a předat ho do přestupkového řízení na MMPr. 

 



 
 

Bod 3 
Předsedkyně informovala, že MV byly doručeny z MAJ od p. Štajnara  požadované podklady 
(včetně záznamu č.8/2017 z jednání pracovníků koncepce a strat. rozvoje, odb. správy majetku a 
odboru stav. úřadu a ŽP ze dne 28. 4. 2017) k tomu, aby mohl vydat  stanovisko k žádosti p. M.K. 
Všechny dostupné materiály byly se členy MV prokonzultovány a bylo vydáno následující 
stanovisko MV, které bylo zasláno MAJ p. Štajnerovi dne 11. 6. 2017: Členové MV nedoporučují 
vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích MMPr na pozemcích p. 
č. 212/2 a p. č. 212/3 oba v k. ú. Penčičky, neboť z uvedené lokality je jediný možný výjezd přes 
asfaltovou parkovací plochu koupaliště a dále pak po mostku přes potok Olešnici, na němž je 
povolen průjezd vozidel s nosností do 6 t. 
Asfaltová parkovací plocha byla vybudována po určitých peripetiích a je určena výhradně pro 
potřebu koupaliště v Penčicích. V budoucnu, kdy hodlá p. K. realizovat na svém pozemku výstavbu 
RD a samostatné garáže není žádoucí, aby z uvažovaného vjezdu na pozemku p. č. 212/2 probíhala 
přeprava stavebního materiálu nákladními auty, přeprava těžké stav.techniky (bez které se 
současná výstavba RD neobejde) apod. dále po ploše parkoviště a mostku přes potok Olešnici, jako 
jedinému  možnému výjezdu z této lokality. MV není rovněž známa změna územního plánu dané 
lokality - která mění charakter pozemku, k němuž je i problematické napojení chybějících sítí – na 
bydlení. 
 
Bod 4 
Členové MV se v další části schůze zabývali podklady, které byly MV zaslány pí. Bc. Študentovou 
z MAJ a týkaly se žádosti chatařů z chatové oblasti Penčičky, kteří požadují instalaci dopravních 
značek „Zákaz vjezdu“ na účelové komunikaci (pozemek p. č. 717 v k. ú. Penčičky). Přiložené 
materiály obsahují m. j i žádost Odd. dopravně - správních agend MMPr ze dne 22. 2. 2017, která 
byla zaslána (bez vědomí našeho MV) Policii ČR Dopravnímu inspektorátu v Přerově s žádostí o 
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to instalaci DZ B6  
„Zákaz vjezdu traktorům“. 
Přílohou k této žádosti byl nákres, který však obsahoval instalaci zákazových značek nejen na účel. 
komunikaci p. č. 717, ale i na účelové komunikaci p. č. 715. Dopravní inspektorát Přerov vrátil 
MMPr - odd. dopravně - správních agend žádost zpět z důvodu, že poskytnutý mapový podklad je 
neadekvátní pro příslušné právní řízení a ze situace není jasné, o které komunikace se vůbec jedná, 
které budou daným omezením dotčeny, proč je např. dopravní značka navržena uprostřed 
komunikace mezi dvěma lokalitami chatových osad, bez jakékoliv informace pro řidiče přijíždějící 
do uzavřeného úseku atd. Kompletní materiál byl Odbor MAJ postoupen včetně žádosti chatařů 
místnímu výboru v Penčicích s požadavkem na vydání stanoviska. 
MV se touto problematikou zabýval již na předchozí schůzi  Na místě samém byla provedena 
prohlídka  účelové komunikace na pozemku p. č. 717, ale i účelové komunikace na poz. p.č. 715-
oba pozemky v k. ú. Penčičky. Bylo zjištěno, že profil cesty na ÚK p. č. 717 je dostatečný pro projetí 
zemědělské techniky. Cesta je zarostlá -profil cesty je opticky zúžen o vysoké kopřivy, které jsou na 
straně ÚK směrem k poli. V několika místech jsou na ÚK ovocné stromy, které si zde někteří chataři 
vysázeli před svými ploty. Předsedkyně informovala i o obsahu tel. rozhovoru se zástupcem 
chatařů p. M., který se uskutečnil 27. 6. 2017. 



MV Penčice vydává následující stanovisko: 
Dopravní značky s označením zákazu vjezdu pro traktory a nákladní auta na účelových 
komunikacích p. č. 717, ale i p. č. 715 neinstalovat, ale o ÚK se začít starat. 
Pro ZD Kokory, které obhospodařuje pozemky kolem účelové komunikace (p. č. 717) by 
nainstalování zákazových dopravních značek znamenalo nesmyslné mnohakilometrové objížďky. 
Problém byl řešen s předsedou ZD Kokory p. Ing. L., který uvedl, že družstvo potřebuje 7 – 8 
pracovních dnů v roce, aby zajistilo obdělání pozemků vč. sklizně. V případě jakéhokoliv poškození 
povrchu ÚK (např. vyjetí koleje v případě deštivého počasí aj.) je třeba škodu okamžitě ZD nahlásit, 
aby byla provedena náprava. 
Členové MV v Penčicích požádají Odbor MAJ – pí Doupalovou o rozšíření ploch sečení zeleně v naší 
MČ o plochu pozemku p. č. 717. Doporučujeme sečení v rozsahu 2 seče v roce. Údržba pozemku 
bude přínosem jak pro vzhled naší MČ, občany Penčic, tak i pro chataře.  

 
                                                      

Bod 5 
Předsedkyně informovala o požadavku na MAJ – p. Záchu, aby bylo provedeno  zateplení  malého 
prostoru objektu v Rohové ul. 1, (s přístupem z venku), kde máme uskladněno nářadí, který stěnou 
sousedí s WC v přízemí objektu.    
 
 
Bod 6  
Vedoucí Hřbitovní správy TS Přerov p. P. byl požádán, aby na hřbitově v Penčicích byla viditelná 
informace o tom, jak má být nakládáno s odpady při opravách a zakládání hrobů (zbytky cihel, 
betonu, kamení, hlíny apod.), aby se tím zabránilo event. černým skládkám v prostoru hřbitova, za 
hřbitovní zdí atd.). 
 
Bod 7 
Členové MV byli seznámeni s tím, že údržbu zeleně na hřbitově v Penčicích provádí p. P.V.   
 
 
Bod 8 
O pracovních jednáních, týkajících se veřejné zakázky na Koupališti v Penčicích informoval p. 
Šváček. 
 
Bod 9 Různé 
 
a/ Předsedkyně informovala o návštěvách u našich seniorů.  
b/ Na závěr schůze se dostavila občanka pí. I.V., která členy MV opětovně informovala o své 
stížnosti na rušení nočního klidu. Bylo ji doporučeno postupovat dle pokynů Policie ČR, jak je 
uvedeno v bodu 2 tohoto zápisu. 

                                   
 
 
 



 
Bod 10 Úkoly pro členy MV 

 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok  

Zadání požadavku, úkolu Termín 
plnění, 
zodpovědnost 

1/29/2017 -  

 
 

 
Bod 11 Žádosti a podněty směrované k MMPr   
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok  

Zadání požadavku, úkolu Termín  
plnění, 
zodpovědnost 

1/29/2017 Žádáme odbor MAJ – pí Doupalovou zajistit rozšíření 
plochy sečení zeleně v Penčicích o plochu pozemku p. 
č. 717 v k. ú. Penčičky v rozsahu dvě seče ročně  

 

 
 

Bod 11 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok  

Zadání požadavku, úkolu Termín  
plnění, 
zodpovědnost 

1/29/2017 -  

 
 

Bod 12 Závěr 
 

Penčice, 7. 7. 2017     
 
Zapsala:  Ludmila Štefanová 

 
Obdrží:  Kancelář primátora 

   
  

                                                       
 
 


