
Zápis z 30. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne 26. 7. 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 úkolů z minulé schůze 

3. Noční klid – stížnosti 

4. Pozemek p. č. 715 v k. ú. Penčičky 

5. Různé 

6. Úkoly pro členy MV 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9. 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 
Kontrola úkolů z min. schůze: 
pí. Bc Študentové (MAJ) bylo 20. 7. 2017 zasláno stanovisko MV Penčice k žádosti chatařů o 
instalaci zákazových dopravních značek na ÚK (pozemek p. č. 717 v k. ú. Penčičky). Pí 
Dupalová (MAJ) byla požádána o zařazení pozemku p. č. 717 do plánu sečení zeleně v MČ 
Penčice. 
 
Bod 3 
V další části schůze byly opětovně řešeny stížnosti občanů na rušení nočního klidu 
v Penčicích nepřiměřeně hlasitou hudbou a hlasitou konverzací návštěvníků restaurace 
„Hospůdka Ve stodole“, kterou provozuje p. J.N. Bylo zjištěno, že někteří občané i opakovaně 
žádali o řešení dané situace Policii ČR – ke zlepšení však nedošlo. Bylo proto rozhodnuto, aby 
předsedkyně MV vypracovala a zaslala na MMPr (Odbor evidenčních a správních služeb), 
jménem občanů Penčic písemnou stížnost na dlouhodobé rušení nočního klidu v Penčicích. 
 
 
 



Bod 4 
Předsedkyně informovala o provedené kontrole lokality kolem ÚK, která je situována na 
pozemku p. č. 715 v k. ú. Penčičky. Na neutěšený stav v této lokalitě si stěžoval P. K.            
v e-mailu ze dne 24. 3. 2017, který byl přeposlán k řešení MAJ pí Dupalové. Kontrolou bylo 
zjištěno, svahy kolem účelové komunikace „úvozu“ dříve lemované zelení, jsou porostlé 
vysokými kopřivami a nálety, z nichž některé jsou již vzrostlými stromy. Uprostřed svahu je 
v kopřivách vedle starých ořezaných větví skládka pytlovaného odpadu. V dané lokalitě 
(podobně jako na pozemku p. č. 717 – což bylo řešeno na min. schůzi), není prováděna žádná 
údržba veřejné zeleně. Členové MV žádají Odbor MAJ a TS Přerov, aby v dané lokalitě byla 
provedena odbornými pracovníky kontrola a sjednána náprava (např. zlepšit vzhled 
stanoviště pytlovaného odpadu a jeho okolí, ve vhodnou dobu zajistit likvidaci kopřiv, náletů 
včetně vzrostlých stromů aj.). Členové MV trvají na tom, aby do plánu údržby zeleně MČ 
Penčice bylo zahrnuto sečení trávy na svazích kolem ÚK na pozemku p. č. 715 v rozsahu min. 
2 x ročně. 
 
                                                               
Bod 5 Různé 
a) P. Studénka informoval o průběhu a zajištění penčických hodů - tak jako každoročně, 
členové SDH Penčice zajistili příjemné odpolední posezení a večerní hodovou zábavu.  
Členům SDH patří poděkování za přípravu parketu, stanu pro posezení návštěvníků a 
přípravu bohatého občerstvení. 
 
b) Předsedkyně informovala o tom, že do konce roku 2017 bude realizována rekonstrukce 
chodníku na ul. Tršická - 3. 
 
c) přítomní byli seznámeni s tím, že v ul. Ve Svahu leží přes potok směrem na cestu 
rozlomená část dubu. Bude informována pí Doupalová.  
 
d) Bylo zjištěno, že na objektu márnice chybí hřebenáč. Bude informován p. Páleník ze 
Hřbitovní správy. 
 
 
Bod 6 Úkoly pro členy MV 
 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/30/2017 -  

 
 
 
 
 
 
 
 



Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr  
 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/30/2017 Dle bodu 4 – žádáme Odbor MAJ a TS Přerov o 
provedení kontroly v lokalitě kolem ÚK, pozemek č. 
715 v k. ú. Penčičky a odstranění zjištěných 
nedostatků, (stanoviště pytlového odpadu, likvidace 
kopřiv, náletů včetně vzrostlých stromů. Do plánu 
sečení zeleně v MČ Penčice zahrnout svahy kolem ÚK, 
a pozemku p. č. 715 

 

 

 

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/30/2017 -  

 

 

Bod 9 Závěr  
 
Penčice, 4. 8. 2017           
 
Zapsala: Ludmila Štefanová 
 
Obdrží: Kancelář primátora 


