
Zápis z 31. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne 30. 8. 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 minulé schůze 

3. Informace - OPP 

4. Plán sečení zeleně  

5. Info k rekonstrukci chodníku na ulici Tršická – 3. etapa 

6. Požadavky na investiční akce a rekonstrukce v roce 2018 

7. Informace k PD kanalizačních přípojek k RD 

8. Informační tabule o památkách v Penčicích 

9. Oprava chodníku na ulici Tršická 

10. Různé 

11. Úkoly pro členy MV 

12. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

13. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

14. 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: 
Na MMPr byla e-mailem dne 28. 7. 2017 odeslána stížnost na rušení nočního klidu 
v Penčicích. 
Pracovníci MMPr, (pí Doupalová,  Ing. Dohnal, Ing. Hubáčková) a TS Přerov, Ing. Střelec, 
Macháček) byli e-mailem ze dne 31. 7. 2017 požádáni, aby do ploch sečení zeleně v MČ 
Penčice byla zahrnuta plocha obou svahů kolem ÚK na pozemku p. č. 715 a plocha pozemku 
p. č. 717 – oba v k.ú. Penčičky, v rozsahu sečení min. 2 x ročně. 
 
 



Bod 3 
Předsedkyně seznámila přítomné členy s obsahem informace o průběhu výkonu trestu 
obecně prospěšných prací p. A. Š., který v naší MČ vykonává od 29. 5. 2017. Informaci si 
vyžádala pí. Bc Nezhybová (MMPr). 
 
Bod 4 
Dne 11. 8. 2017, proběhlo v Penčicích jednání s pracovníky Odboru MAJ a TS Přerov 
k zaslanému návrhu plánu sečení pozemků v r. 2018. 
Byly vzneseny konkrétní připomínky, které se týkaly navýšení počtu sečení u některých 
menších pozemků, tak i možnost snížení počtu sečí u několika rovněž menších pozemků 
v případě, že bude požadována kompenzace ploch. MV v Penčicích trvá na tom, aby plán 
sečení zeleně v MČ byl rozšířen o plochy pozemků v chatové oblasti Penčičky, které se vůbec 
neudržují a jsou předmětem stížností jak chatařů, tak i občanů Penčic (pozemek p. č. 717 a 
oba svahy kolem ÚK na pozemku p. č. 715). Předsedkyně požádala pí. Doupalovou, aby byly 
řešeny podněty občanů Penčic, týkající se kultivace plazivých tújí, které se velmi rozrůstají a 
to před RD manželů B.  ul. Lipňanská, kolem studny u kostela (jsou i zaplevelené) a kolem 
kříže u silnice Penčice-Lipňany (v blízkosti hřbitova).   
    
Bod 5  
P. Šváček informoval o situaci kolem rekonstrukce chodníku na ul. Tršická – 3. Rada schválila 
5 vybraných uchazečů, kterým byla 29. 8. 2017 zaslána výzva k podání cenové nabídky na 
zhotovení chodníku. Termín k podání nabídek je 13. 9. 2017. 
 

Bod 6  
V další části schůze byl projednán požadavek MAJ (p. Záchy), týkající se investičních akcí        
a rekonstrukcí v r. 2018.   
- MČ hodlá v r. 2018 v hasičské zbrojnici vybudovat minimální sociální zařízení s WC, které 

objekt postrádá.  
- P. Zácha byl již dříve požádán o zajištění kontroly septiku v areálu Rohové ul. 1, (po jeho 

vyvezení), aby se vyloučilo poškození některé z jeho stěn – dosud nebylo provedeno. 
-  Je třeba se zabývat i kanalizačními přípojkami, (z objektu v Rohové ul. č. 1, z HZ               

a přilehlého obchodu). 
      
 

Bod 7  
Členové MV byli seznámeni s informací p. Raby, která se týkala kanal. přípojek: do Rady 
půjde návrh, aby PD kanaliz. přípojek občanů  Čekyně a Penčic byla hrazena z fin. prostředků 
města. Odbor investic musí poté zajistit vysoutěžení zhotovitele. K tomu však může dojít až 
po vydání územního rozhodnutí.  
 
Bod 8  
Předsedkyně informovala o tel. rozhovoru s pí. Mgr Švástovou ohledně instalace informativní 
tabule, na níž by byly vhodnou formou prezentovány s popisem památky a objekt v Penčicích 
(např. sochy světců, kostel, kříže, studna aj.).  Informační tabule by mohla být umístěna na 
vhodném místě v blízkosti kostela. P. Studénka k tomu doporučuje, že by bylo vhodné 
v Penčicích instalovat 2 tyto informační tabule. Z nichž jedna by mohla být umístěna 



v Penčičkách (např. v blízkosti HZ), která by informovala situačně o tom, kde se tyto památky 
v Penčicích nachází. 
 

Bod 9  
Předsedkyně přítomné seznámila s informací p. Kašpárka (MAJ) ohledně chodníku na ul. 
Tršická (mezi RD pí. K.   a p. P.), jehož kvalita byla v záruce reklamována (pozn. záruka končí 
v 05/2018). Firma, která chodník zhotovila, zbankrotovala.  Členové MV Penčice žádají odbor 
MAJ, aby vyzval k opravě správce chodníků – TS Přerov. Pokud by oprava nešla řešit tímto 
způsobem, tj. jako menší opravy, pak žádáme, aby opravu zajistil odbor MAJ – p. Salaba. MV 
trvá na opravě, ale nelze ji provádět z finančních prostředků MČ.  
 
Bod 10 Různé 
 

A) Členové konstatují, že rušení nočního klidu v Penčicích nadále trvá. 
B) Předsedkyně sdělila informaci p. Kašpárka (MAJ), že p. L.S. požádal o dočasné 

přeložení hnízda veřejného rozhlasu, které se dosud nacházelo na nástřešáku jeho 
RD, který bude rekonstruovat. Hnízdo bude přeloženo na betonový sloup ČEZU, který 
se nachází v bezprostřední blízkosti. 

 
 

Bod 11 Úkoly pro členy MV 
 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok  

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/31/2017 Zajistit zhotovení dvou informativních tabulí  K. Šromota  

 
 
Bod 12 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok  

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/31/2017 Zajistit kontrolu septiku v objektu Rohové ulice 1, 
dle bodu 6 zápisu  

 

2/31/2017 Zajistit opravu chodníku na ul. Tršická, (dle bodu 9 
tohoto zápisu) 
 
 

 

3/31/2017 Zajistit zhotovení 2 informativních tabulí (dle bodu 
8 tohoto zápisu) ve spolupráci s členem MV 
Penčice Mgr Kamilem Šromotou, který má max. 
informace o historii Penčic. 

 

 



Bod 13 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
 

Pořadí/ číslo 
jednání MV/rok  

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/31/2017 -  

 
 
Bod 14 Závěr 
 

Penčice, 6. 9. 2017       
 
Zapsala: Ludmila Štefanová 
Obdrží:  Kancelář primátora 
 
 

                                                                  

                                                             


