
Zápis z 32. jednání místního výboru místní části Penčice  
ze dne 27. 9. 2017 

 

Místo konání: Úřadovna MV Penčice  

Přítomni:  Ludmila Štefanová - předsedkyně 

 Mgr. Alena Horáková 

 Daniel Studénka 

 Miloslav Šváček 

Omluveni:  Mgr. Kamil Šromota 

Hosté:  

 
 

Program jednání:   

1. Úvod 

2. Rekonstrukce chodníku na ul. Tršická 

3. Informace k investiční akci „Kanalizace Čekyně a Penčice 

4. Kontejnerové stání na BRKO v chatové oblasti Penčičky 

5. Závada autobusových čekáren 

6. Požadavky na odbor MAJ 

7. Změna jízdních řádů 

8. Akce pro děti „Ukončení prázdnin s hasiči“ 

9. Úkoly pro členy MV 

10. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

11. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

12. Závěr 

 
 
Zápis z průběhu schůze: 
 
Bod 1  
Po přivítání členů MV na této schůzi bylo konstatováno, že účast na schůzi je 80 % - 
schůze je usnášení schopná. 
 
Bod 2 
P. Šváček podal informaci k zakázce „Rekonstrukce chodníku na ul. Tršická – 3“. Zakázka je 
vysoutěžena, předpokládá se, že na nejbližším zasedání Rady bude schválen realizátor stavby 
atd.     

 
Bod 3 
Předsedkyně sdělila členům MV aktuelní informace (poskytnuté p. J. Rabou) k akci  
„ Kanalizace Čekyně + Penčice“ 

- je vydáno územní rozhodnutí a byla podána žádost o vydání vodoprávního rozhodnutí 
- po získání všech potřebných podkladů převezme investiční akci VaK Přerov jako 

realizátor stavby, který bude žádat o dotace 
- pokud by nebyla dotace na tuto investiční akci poskytnuta, nelze ji z finančních 

důvodů realizovat 



- v současné době není ještě zcela ukončeno jednání o některých pozemcích s Úřadem 
pro zast. státu ve věcech majetkových 

Bod 4 
Předsedkyně informovala o rozhodnutí MAJ (z 07/2017) zrušit schválený záměr MMPr (MAJ) 
z předchozího roku: vybudovat na pozemku města v chatové oblasti Penčičky kontejnerové 
stání na BRKO – a to z důvodu stížností tamních chatařů, kteří si v dané lokalitě kontejnerové 
stání na BRKO nepřejí. 
 
Bod 5 
Předsedkyně dále uvedla, že provedla kontrolu 2 autobusových čekáren v Penčicích.  O 
zjištěných nedostatcích byli e-mailem 7. 9. 2017 informováni a požádáni o nápravu: 
- p. Ing. Střelec (TS Přerov) – v čekárnách není udržována čistota, (podlaha špinavá, poházené 
nedopalky cigaret atd.). Zjištěné závady byly odstraněny. 
- p. Alexandr Salaba (MAJ) -  zábradlí v obou čekárnách částečně zrezivělé, dřevěná madla na 
zábradlí rovněž poškozené. P. Salaba přislíbil provedení opravy zábradlí v obou autobusových 
čekárnách.  Práce na základě objednávky provedou TSMPr. 
                                                                  
Bod 6  
Požadavky na Odbor MAJ:  
 
Předsedkyně informovala, že s p. Záchou (MAJ) projednala: 

- Zateplení  malé místnosti, která stěnou sousedí s WC, který je situován 
v přízemí budovy  MMPr v Rohové ul. č. 1 – z důvodu ochrany proti zamrznutí 
odpadu z WC.  Zateplení dle příslibu MAJ, bude provedeno do zimní sezony 

- 6. 9. 2017 provedena telefonické urgence vyvezení septiku od budovy 
v Rohové ul. 1.  Další telefonická urgence 27. 9. 2017 – p. Zácha uvedl, že 
vyvezení septiku je objednáno u VaKu Přerov. 

 
Bod 7  
Změna jízdních řádů:  
V další části schůze byli členové MV seznámeni s jednotlivými kroky, které byly učiněny po 
zjištění informace z denního tisku, že od 1. 1. 2018 dochází ke změně JŘ autobusové 
přepravy občanů. Od nového jízdního řádu měla být z autobusového spoje Žeravice – Přerov 
vyloučena zastávka v Penčicích (Penčičkách). Do Penčic zajíždí uvedený autobus v pracovní 
dny 1 x denně (ráno v 8,29 hod.) již řadu let a je občany hojně využíván. V rámci příměstské  
autobusové dopravy, zajišťované Ol. krajem, je prodleva mezi  ranním spojem v 7,00 hod. a 
nejbližším dalším spojem, kterými se naši občané dostávají do Přerova  více jak 3 hodiny.  
Tento nepříznivý stav v dopravní obslužnosti MČ byl dřívějším osadním výborem a vedením 
MMPr  částečně vyřešen autobusovým spojem linky Žeravice – Přerov (jak výše uvedeno). O 
informaci v denním tisku byl ihned informován p. náměstek Košutek. Členové MV byli 
průběžně informováni o jednáních s konkrétními pracovníky MMPr (p. nám Košutek, pí. 
Považanová, pí. Ing. Kočicová). 
 
Bod 8 
Členové Sboru dobrovolných hasičů v Penčicích ve spolupráci s MV Penčice uspořádali pro 
děti, ale i dospělé v sobotu 2. 9. 2017 od 14,00 hod. na prostranství pod kaštanem 
v Penčičkách velmi úspěšnou akci pod názvem „Ukončení léta s hasiči“. 



Bod 9 Úkoly pro členy MV  
 

Pořadí/ číslo 
jednání/rok 

Zadání úkolu, požadavku Termín plnění, 
zodpovědnost  

1/32/2017   

2/32/2017   

 
 
Bod 10 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
 

Pořadí/ číslo 
jednání/rok 

Zadání úkolu, požadavku Termín plnění, 
zodpovědnost  

1/32/2017 Zateplení malé místnosti v budově MMPr 
Rohová ul. č. 1, Penčice 

 

2/32/2017 Oprava zábradlí ve 2 autobusových čekárnách v 
Penčicích 
 

 

 
 

Bod 11 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
 

Pořadí/ číslo 
jednání/rok 

Zadání úkolu, požadavku Termín plnění, 
zodpovědnost  

1/32/2017   

2/32/2017   

 
 
 
Bod 12 Závěr 
 
Zapsala: Ludmila Štefanová, 6. 10. 2017 
Obdrží: Kancelář primátora 


