
 

Zápis z 33. jednání místního výboru místní části Penčice 
ze dne 25. 10. 2017 

  
Místo konání: Kancelář MV v Penčicích  

Přítomni: Ludmila Štefanová - předsedkyně   

 Mgr. Alena Horáková  

 Mgr. Kamil Šromota 

 Miloslav Šváček 

Omluveni: Daniel Studénka – hasičské cvičení,(Přerov-povodňové zábrany) 

Hosté:  

  

 
 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Informace k rekonstrukci chodníku na ul. Tršická 

3. Informace k investiční akci „Kanalizace Čekyně + Penčice 

4. Požadavek na zhotovení PD (rekonstrukce chodníků) 

5. Inventarizace majetku 

6. Jednání MMPr s přepravci – nové jízdní řády 

7. Septik v objektu na Rohové ulici 

8. Cestopisná přednáška pí. Ing. Polydorové 

9. Tradiční XIV. přátelské setkání seniorů 

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 Úvod 
Po přivítání členů MV na této schůzi bylo konstatováno, že účast na schůzi je 80 % - schůze je 
usnášení schopná. 
        
 
Bod 2  
Byl schválen realizátor stavby „Rekonstrukce chodníku na ul. Tršická - 3“: firma STRABAG, 
která provede rekonstrukci chodníků v Penčicích a v Čekyni. V nejbližších dnech dojde 
k podpisu smlouvy, pak bude následovat předání chodníků, aj. Před zahájením prací dojde 
k setkání zástupců firma STRABAG, stavebního dozoru a zástupce MV. 
      
 
 



Bod 3 
Předsedkyně sdělila členům MV další informace (poskytnuté p. Rabou) k investiční akci 
„Kanalizace v Čekyni a Penčicích“ 

- Rada schválila, že PD kanalizačních přípojek občanů Čekyně a Penčic bude 
hrazena z finančních prostředků města 

- Odbor investic zajišťuje vysoutěžení zakázky na PD kan. přípojek občanů Č+P 
- Odbor investic má souhlas od ÚPZSVVM o využití pozemků, pod jejichž 

povrchem povede kanalizace (např. z Penčic do ČOV ) aj. 
 
Bod 4 
Členové MV vyslovili souhlas s návrhem MAJ (p. David Holas), aby v průběhu měsíce 
01/2018, byl na MAJ  předložen požadavek na zhotovení PD rekonstrukce chodníků na ul. 
Lipňanská a na ul. Tršická, (naproti objektu bývalé pošty). 
 
 
Bod 5  
Dne 25. 10. 2017 proběhla v budově MMPr v Rohové ulici č. 1 a v hasičské zbrojnici 
inventarizace majetku.  

   
 
Bod 6 
Předsedkyně informovala členy MV o tom, že na základě jednání, které se uskutečnilo 12. 10. 
2017 mezi odbornými pracovníky MMPr a zástupci aut.přepravců, bude i po 1. 1. 2018 na 
autobusovou zastávku v Penčicích (Penčičkách) v pracovní dny zajíždět autob. spoj linky 
Žeravice-Přerov s odjezdem z Penčic v 8,29 hod. Ročně se jedná o navýšení počtu ujetých km 
asi  o 474 km v ceně  50,- Kč/km. MMPr zvýšené náklady přepravci uhradí. 
  
 
Bod 7     
V další části schůze byli členové MV informováni o tom, že 19. 10. 2017 (před volbami do 
Parlamentu ČR), byl zjištěn na chodníku před budovou  MMPr v Rohové ulici č. 1 průsak ze 
septiku, který byl zcela naplněn. O vyvezení septiku byl již několikrát požádán odp. pracovník 
MAJ. Při poslední urgenci, bylo sděleno, že vyvezení septiku je již objednáno u VaKu Přerov. 
Předsedkyně uvedla, že o zjištěném stavu následující den e-mailem informovala p. Záchu, 
který však čerpal ŘD.  Proto se rozhodla jednat přímo s VaKem Přerov. Odborné pracovnici 
VaKu byla popsána kritická situace v Penčicích, po její konzultaci s dalšími pracovníky VaKu 
byl dán příslib, že septik bude vyvezen - což se následně uskutečnilo. Objednávka MMPr na 
vyvezení septiku z Penčic byla do VaKu doručena až po 22. 10. 2017.  

             Při této příležitosti je třeba zmínit, že členové MV mají již delší dobu podezření na poškození  
některé stěny septiku, či možnosti průsaku z další podzemní nádrže, do níž stéká dešťová       
voda z části okapů budovy. Z tohoto důvodu byla již dříve několikrát požadovaná po MAJ  
odborná kontrola septiku, která by následovala po jeho vyvezení. Byla přislíbena, ale dosud   
neprovedena. 

 
 
 
 



Bod 8  
Ve spolupráci s Knihovnou Penčice byla uspořádána ve čtvrtek 12. 10. 2017 v zasedací síni 
budovy MMPr v Rohové ulici, cestopisná přednáška Ing. Věry Polydorové, na téma „ Krásy a 
památky Říma a Vatikánu, ostrov Capri, Vesuv, Pompeje, přednášky se zúčastnilo 20 osob. 
 
 
Bod 9 
V sobotu 14. 10. 2017 se v Pohostinství U kapličky v Penčičkách uskutečnilo tradiční „ XIV. 
přátelské setkání penčických seniorů“. Zajímavý program, hudba a bohaté občerstvení 
potěšil plný sál našich seniorů. Hosty tohoto setkání byli i náměstek primátora p. Pavel 
Košutek a předseda VMČ p. Radek Pospíšilík. 
 
 
Bod 10 Různé 
 
Předsedkyně informovala o tom, že: 

- MAJ  - pí.Doupalová  byla požádána o kultivaci a ostříhání keřů v několika lokalitách 
Penčic. 

           - na žádost pí. Bc. Nezhybové, (přestupky), bylo provedeno písemné vyhodnocení  
            VPP p. A. Š. 

           - byla provedena návštěva u pí L.Š. u příležitosti jejího životního výročí  
                  (92 let). 

 
     

Bod 11 Úkoly pro členy MV 
 

Pořadí/číslo 
jednání/ rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/33/2017 -  

2/33/2017 -  

 
 
Bod 12 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

 

Pořadí/číslo 
jednání/ rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/33/2017 Provedení kontroly septiku budovy MMPr    
v Rohové ul. č. 1, Penčice, (dle bodu 7 tohoto 
zápisu) 
 

 



2/33/2017 -  

 
 
Bod 13 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
 

Pořadí/číslo 
jednání/ rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/33/2017 -  

2/33/2017 -  

 
 
 
Bod 14 Závěr  
 
Penčice, 1. 11. 2017       
 
Zapsala: Ludmila Štefanová 
 
Obdrží: Kancelář primátora 

  
   
    

  
 


