
Zápis z 36. jednání Místního výboru místní části Penčice  
ze dne 28. 2. 2018 

 

 

Přítomni: Ludmila Štefanová - předsedkyně 

 Mgr Alena Horáková 

 Daniel Studénka 

 Mgr Kamil Šromota 

 Miloslav Šváček 

Hosté:  

Omluveni:  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Veřejná schůze 20. 2. 2018 

3. Veřejně prospěšné práce 

4. Jednání – rekonstrukce a opravy chodníků a MK 

5. Zpráva o stavu veřejného pořádku za rok 2017 

6. Požadavek na vysprávku veřejných komunikací 

7. Informace o navýšení rozpočtu MČ pro rok 2018 

8. Různé 

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 stoprocentní – 

schůze je usnášení schopná. 

 

Bod 2 

Předsedkyně informovala o průběhu veřejné schůze dne 20. 2. 2018. Účast členů MV na VS  

(byla s ohledem na prac. Povinnosti 2 členů) šedesátiprocentní. VS se zúčastnili členové MV: 

Studénka, Šváček a Štefanová. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na VS objasnil důvody, pro které byla z projektu „Kanalizace Čekyně, Penčice + ČOV“ 

vyloučena MČ Penčice zástupce realizátora stavby: ředitel VaKu Přerov p. Ing. Dundálek. 

Ve svém vystoupení m. j. uvedl: v Čekyni činí délka kanalizační trasy cca 5800 m/ na cca 700 

obyvatel přihlášených k TP, v Penčicích činí délka kanalizační trasy cca 6800 m/ na cca 282 

obyvatel přihlášených k trvalému pobytu. V Penčicích je i poměrně vysoký objem finančních 

nákladů, které se musí vyloučit, neboť na ně nelze dotaci uplatnit. Nejdůležitějším hlediskem 

pro přiznání dotace je finanční náklad na 1 obyvatele přihlášeného k určitému datu k trvalému 

pobytu. Ten je v Penčicích tak vysoký, že bylo rozhodnuto Penčice z projektu stavby 

kanalizace vyloučit. Ing. Dundálek v závěru uvedl, že žádost o dotaci byla ve 

stanoveném termínu do 18. 1. 2018 (s vyloučením Penčic) podána.  S realizací tohoto projektu 

se však může počítat jedině v případě, že na stavbu kanalizace a ČOV bude dotace 

„přiklepnuta.“ Náměstek p. Košutek uvedl, že projektovou dokumentaci na kanalizaci v 

Penčicích bude možno v budoucnu použít. K tomu předsedkyně v průběhu diskuze uvedla: 

ekonomické parametry pro samotnou MČ Penčice jsou bohužel tak nepříznivé, že Penčice 

v blízké budoucnosti pro abnormálně vysoké finanční náklady na l občana přihlášeného 

k trvalému pobytu v Penčicích nemohou obstát ani při event. další žádosti o dotaci z jiných 

zdrojů. MČ Penčice, tak bude jedinou místní částí Přerova, která nebude mít kanalizaci. Je 

třeba se i zamyslet nad tím, jaké to může mít v budoucnu důsledky (vč. sankcí), když nebudou 

plněna kritéria EU v této oblasti. Na čí vrub půjdou možné finanční sankce!! V další části 

schůze MV, byli členové seznámeni s obsahem další části programu VS. Občané Penčic 

žádají, aby vedení MmPr  řešilo na Hejtmanství Olomouckého kraje opětovné zahájení 

rekonstrukce komunikace Přerov-Doloplazy, která byla pozastavena v důsledku nadcházející 

stavby kanalizace. Rekonstrukce komunikace je dokončena v úseku od Předmostí až ke 

hřbitovu v Čekyni. Vzhledem k tomu, že v Penčicích nebude stavba kanalizace prováděna, 

důrazně žádáme, aby bylo pokračováno v rekonstrukci této komunikace na dílčím úseku, 

který se nachází na k. ú.  Penčičky a Penčice. Není důvod, aby Penčice čekaly, až se dokončí 

kanalizace v Čekyni a rekonstrukce komunikace v Čekyni. Možná bychom se ani té 

rekonstrukce komunikace v budoucnu nedočkali. 

- Odbor MAJ, je dlouhodobě upozorňován, že v 05/2018 končí záruční doba na špatnou  

kvalitu chodníku na ul. Tršická (mezi RD pí. Kopečné a p. Prokůpka). Dle vyjádření p. 

Salaby  - odbor MAJ zajistí opravu chodníku. 

- Byl přijat podnět p. A.P., týkající se jeho požadavku na umístění dopravní 

značky na ul. Tršická. MV bude řešit ve spolupráci s p. Ing. Tomášem Boudou. 

- Občané kritizovali údržbu zeleně v naší MČ v min. roce.  První seč proběhla až 

koncem května, kdy byly Penčice zarostlé vysokou trávou. V průběhu letních měsíců  

(v době sucha), proběhly za sebou 2 seče během několika týdnů, kdy k seči nebyla 

téměř žádná tráva. K této kritice vystoupil p. Ing. Střelec a uvedl, že loňské problémy 

by se už neměly opakovat. Penčice mají největší plochu určenou k sečení.  

- Dále byly řešeny připomínky k údržbě MK. Plánované opravy na 4/IV 2017 se 

z důvodu nedostatku finančních prostředků neprovedly.  

 

 

Bod 3 

 

Členové MV byli informováni, že pí Bc. Nezhybová, (přestupky) dne 2. 1. 2018 požádala o 

sdělení ohledně výkonu trestu obecně prospěšných prací p. A.Š. v naší MČ.  Přítomní byli 

seznámeni s obsahem zprávy o stavu odpracovaných hodin, která byla pí Bc. Nezhybové 

odeslána 24. 1. 2018. 

 

 



Bod 4 

12. 2. 2018 se dostavil do Penčic pracovník MAJ  p. David Holas. Byl seznámen s návrhem 

na rekonstrukce chodníků a MK a dále pak s návrhem na opravu MK. Uvažované chodníky a 

MK si prohlédl a vyfotografoval. 

 

Bod 5 

Přítomni byli seznámeni se Zprávou  o stavu veřejného pořádku ve služ. obvodě OOP ČR 

Přerov II – Okrsek  F , kam patří m. j. Přerov XIII – Penčice za rok 2017. 

 

Bod 6 

Dle zápisu z jednání VMČ ze dne 15. 2. 2018 mají MČ předložit návrh na vysprávku jedné až 

dvou účelových komunikací. MČ Penčice navrhuje vysprávku ÚK , která vede pod chatami 

v k. ú. Penčice a je pokračováním ul. K Lesu. Požadavek bude zaslán Ing. Novotné a p. 

Pospíšilíkovi. 

 

Bod 7 

Předsedkyně sděluje, že v zápise z jednání VMČ ze dne 15. 2. 2018 je uvedena informace, že 

zastupitelstvo schválilo usnesením č. 919/32/2/2017 navýšení rozpočtu místních částí pro rok 

2018 na 1650,- Kč/hlavu s tím, že navýšená částka 350,- Kč/hlavu bude začleněna do reservy 

a finanční prostředky budou účelově vázány na opravu MK. V případě Penčic se jedná o 

částku 99 050,- Kč. VMČ (dle zápisu ze dne 15. 2. 2018), doporučuje úhradu PD z finančních 

prostředků na: 

- rekonstrukci chodníku (vč. obrubníků) na ul. Tršická (od křižovatky ul. Tršická x  

Lipňanská) a rekonstrukci chodníku (vč. obrubníků) na ul. Lipňanská,  

- Rekonstrukci MK: ul. U potoka, ul. Na Vrchu (před obchodem a před Pohostinstvím) – 

prozatím vyřadit. 

 

Bod 8 

Předsedkyně informovala, že byly u příležitosti svých narozenin navštíveny seniorky: 

v Domově Alfreda Skeneho v Pavlovicích 91 letá pí J.V., v Penčicích 90 letá pí. J.K. 

 

 

Bod 9 Úkoly pro členy MV 

                 

Pořadí/ číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 

termín plnění  

1/36/2018 -  

2/36/2018 -  

    

 

 

 

 



Bod 10 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

 

Pořadí/ číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 

termín plnění  

1/36/2018 Na Hejtmanství Ol.kraje projednat rekonstrukci 

dílčího úseku komunikace Přerov-Doloplazy 

(na k.ú. Penčičky a Penčice)                                               

 

2/36/2018 Zajistit opravu chodníku na ul.Tršická, u něhož   

končí záruční doba v O5/2018                                               
 

 

 

               Bod 11 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

 

Pořadí/ číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 

termín plnění  

1/36/2018 -  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

                

              Bod 12 Závěr 

 

 

Penčice, 8. 3. 2018         

 

Zapsala:  Ludmila Štefanová 

 

Obdrží:  Kancelář primátora 


