
Zápis z 37. jednání místního výboru místní části Penčice 

ze dne 28. 3. 2018 
 

 

Přítomni: Ludmila Štefanová - předsedkyně 

 Mgr. Alena Horáková 

 Daniel Studénka 

 Mgr. Kamil Šromota 

 Miloslav Šváček 

Omluveni:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Informace TS o novém svozu VOK 

3. PD – rekonstrukce chodníků 

4. Požadavky na opravy místních komunikací 

5. Žádost o převod komunikace  

6. Doplatky k měsíčním jízdenkám autobusové přepravy 

7. Cestopisná přednáška 

8. Revize katastru nemovitostí 

9. Odčerpání septiku v Rohové ulici 

10. Most u objektu koupaliště 

11. Různé 

12. Úkoly pro členy Místního výboru 

13. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

14. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

15. 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 
Technické služby Přerova oznámily nový systém svozu VOK na komunální odpad. Jejich 
přistavování pro jarní období se v místních částech snižuje o 50 %, v Přerově o 30 %. 
 
Bod 3 
Z našich požadavků na zhotovení PD z finanční rezervy města na rekonstrukce chodníků a MK 
byly upřednostněny (schváleny) tyto akce: 
- rekonstrukce chodníku, (vč. obrubníků) na ul. Tršická - a to od křižovatky ulic Tršická x 
Lipňanská ke křižovatce ulic Tršická x Ke Koupališti   
- rekonstrukce chodníku, (vč. obrubníků) na ul. Lipňanská PD na požadované rekonstrukce 
MK – dle zápisu z VMČ – prozatím pozastaveno. 
 
Bod 4 
Předsedkyně informovala, že v souladu s debatou na min. schůzi a dle podnětů občanů,  byly 
na odbor MAJ dne 12. 3. 2018 zaslány požadavky na opravy těchto místních komunikací - 
Rohová, (v blízkosti bytovky), K Lesu, Na Vrchu (před obchodem a před Pohostinstvím), dále 
pak páteřní komunikace v chatové oblasti Penčičky. Všichni přítomní členové s těmito 
požadavky souhlasí. 
 
Bod 5 
MV žádá vedení MMPr, aby bylo dokončeno jednání o převod páteřní komunikace v chatové 
oblasti k. ú. Penčičky z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
V orgánech města byl převod do kategorie MK Penčic schválen před více jak 10 lety. 
Komunikace je dlouhodobě neudržovaná, je terčem kritiky a stížností jak chatařů, z nichž 
někteří zde mají i trvalý pobyt, tak i občanů místní části. 
 
Bod 6  
V další části schůze byli členové informováni o řešení problémů, s nimiž se několik občanů 
obrátilo na MV v souvislosti s požadavky řidičů, kteří na některých autobusových spojích 
požadují po našich občanech (dospělých i dětech) doplatky k měsíčním jízdenkám. 
Rozhodnutím přepravce z Olomouckého kraje, který zajišťuje dopravní obslužnost v naší MČ, 
došlo z jeho strany k úsporným opatřením, které upravují některé autobusové spoje z Penčic 
do Přerova. Dosud probíhala na těchto autobusových spojích přeprava cestujících na trase 
Tršice-Penčice-Čekyně-Přerov. Nyní na několika spojích probíhá přeprava na trase Tršice-
Penčice-Nelešovice-Kokory- Žeravice-Čekyně-Přerov. Nejen, že někteří naši občané stráví při 
přepravě podstatně delší dobu, ale řidiči po nich vyžadují doplatky k měsíčním jízdenkám ve 
výši 16,- Kč nebo 22,- Kč/1 jízdu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problém byl s jednotlivými členy prostřednictvím e-mailů v období před touto schůzí 
konzultován a členové MV byli seznámeni s obsahem e-mailu ze dne 20. 3. 2018, který byl 
zaslán pracovnicím MMPr, paní Ing. Jitce Kočicové a Bc Margitě Považanové, aby byly o 
vzniklé situaci informovány a požádány, aby ji řešily. Následně MV obdržel vyjádření Bc. 
Považanové, že o této situaci MMPr dosud nevěděl. Záležitost bude řešena s přísp. organizací 
KIDSOK. 
 
Bod 7 
Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se uskutečnila v zasedací síni budovy MMPr v Penčicích ve spolupráci 
s Knihovnou v Penčicích zajímavá cestopisná přednáška Ing. Heleny Patočkové „O Maroku.“ 
Přednášky se zúčastnilo 16 osob. 

 
Bod 8 
Členové byli informováni o tom, že MV obdržel „Oznámení o vyhlášení revize katastru 
nemovitostí“, která bude zahájena v k. ú. Penčičky a Penčice dne 14. 5. 2018 a potrvá do 31. 
12. 2018. Oznámení je zveřejněno ve vývěsní skřínce. 
 
Bod 9  
Předsedkyně poděkovala p. Danu Studénkovi, (veliteli SDH Penčice a členu MV), za to, že 
s hasiči zorganizoval dne 1. 3. 2018 vytažení obsahu septiku, který se nachází u budovy 
v Rohové ul. 1. Přítomní byli informováni, že se neustále zkracuje doba naplňování septiku. 
Problém je řešen s pracovnicí MAJ pí. Holzerovou.  
 
Bod 10 
V další části schůze byla řešena otázka, kdo je vlastníkem mostu přes potok Olešnici, v jehož 
blízkosti se nachází penčické koupaliště. Most má omezenou nosnost 6 t. Na soukromém 
pozemku v blízkosti koupaliště je t. č. vykolíkovaná stavba RD. V souvislosti s omezenou 
nosností mostu dotazující se občany zajímá, kudy bude stavebník navážet především 
stavební materiál, techn. zařízení aj. potřeby na stavbu, (aby nedošlo k poškození mostu přes 
potok Olešnici). MV se v této záležitosti obrátí na pracovníka MAJ – p. Štajnara. Informace 
bude podána na příští schůzi. 
 
Bod 11 Různé 
 
Předsedkyně informovala, že u příležitosti životního výročí byla navštívena naše občanka pí.  
M.V. 
 

Bod 12 Úkoly pro členy MV  
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/37/2018 - Z: 
T: 

2/37/2018 - Z: 
T: 

 



Bod 13 Žádosti a úkoly směrované k MMPr 
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/37/2018 Dokončit jednání s Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, které se týká páteřní 
komunikace v chatové oblasti k. ú. Penčičky - Ing. M. 
Dohnal 
- zajistit opravu výtluků na této komunikaci 

Z:  
M. Dohnal,  
A. Salaba 
 
T: 

2/37/2018 Dokončit jednání s přísp.org. KIDSOK tak, aby od 
občanů MČ nebyly na autobusových spojích 
vyžadovány od řidičů žádné doplatky k měsíčním 
jízdenkám          

Z: 
M. Považanová 
 
T: 

 

Bod 14 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/37/2018 - Z: 
T: 

2/37/2018 - Z: 
T: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bod 15 Závěr 
 
Penčice, 5. 4. 2018                   
 
Zapsala:  Ludmila Štefanová 
 
Obdrží:  Kancelář primátora 

 

 

 

         

   


