
Zápis z 38. jednání místního výboru místní části Penčice 
ze dne 25. 4. 2018 

 
 

Přítomni: Ludmila Štefanová - předsedkyně 

 Mgr. Alena Horáková 

 Daniel Studénka 

 Mgr. Kamil Šromota 

 Miloslav Šváček  

Hosté:   

Omluveni:   

 
 

Program jednání:   

1. Úvod  

2. Finance na úhradu zhotovení PD chodníků a místních komunikací 

3. Oprava mostu přes Olešnici v ulici u Potoka  

4. Stížnost na rozhlas v Penčicích 

5. Sdělení MAJ – vlastnictví mostu přes Olešnici u koupaliště 

6. Urgence opravy zábradlí v autobusových čekárnách 

7. Oprava chodníku v ulici Tršická 

8. Upozornění na skládku na ulici K Lesu 

9. Žádost o umístění dopravního značení 

10. Úkoly pro členy MV 

11. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

12. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

13. 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, že dle e-mailu p. Davida Holase (MAJ) ze dne 19. 4. 2018 má dle 
návrhu MČ Penčice z finanční reservy města obdržet 434 000,- Kč, které budou určeny na  
zhotovení PD a částečnou realizaci rekonstrukce chodníků (včetně obrubníků) a to: na ul. 
Tršická v lokalitě Penčičky (od křižovatky ulic Tršická x Lipňanská  ke křižovatce ulic Tršická x 
Ke Koupališti), na ul. Lipňanská. 
 
 
 
 



Bod 3 
Předsedkyně dále informovala,  že  1.2.2018 byla provedena úhrada 50 820,- Kč za zhotovení 
PD na opravu mostu přes potok Olešnici v ul. U Potoka (zjištěno při kontrole měsíčních účet. 
zápisů). 
 
 
Bod 4 
Přítomní byli informováni o stížnosti p. L.Ch. na nefunkční rozhlas v blízkosti jeho bydliště.  
Prostřednictvím MAJ, byla během několika dnů závada odstraněna. Při té příležitosti byla 
provedena kontrola rozhlasu na všech stožárech, kde jsou „hnízda“ umístěna.  
 
Bod 5  
P. Štajnar (odbor dopravy – MAJ) ve svém e-mailu ze dne 4. 4. 2018 odpověděl na náš dotaz 
týkající se mostu přes potok Olešnici v blízkosti koupaliště. Most je ve vlastnictví města 
Přerova. Na most je zpracováván nový statický posudek - v podstatě bude zatížitelnost 
podobná té stávající. Pokud se týká stavebníka RD v blízkosti koupaliště p. K., dle vyjádření p. 
Štajnara, bude muset používat pro výstavbu takovou stavební mechanizaci, aby nepřekročil 
uvedené hodnoty nosnosti mostu, na což byl upozorněn. Nebo si bude muset zajistit přístup 
z ul. K Buku přes pozemek p. č. 482.  
 
Bod 6 
S p. Salabou (MAJ) byla projednána urgence provedení opravy zábradlí u 2 autobusových 
čekáren v Penčicích.  Objednaná oprava, která spočívala v nátěru kovové konstrukce zábradlí 
vč. opravy dřevěných madel, měla být dle smlouvy provedena Technickými službami do 
konce roku 2017. P. Salaba přislíbil, že záležitost neprodleně projedná s TS. 
 
Bod 7 
Předsedkyně uvedla, že opětovně urgovala u p. Salaby (MAJ) řešení nekvalitně provedené 
rekonstrukce chodníku na ul. Tršická mezi domy č. 39 a 43. Firma, která práce prováděla, 
zbankrotovala. Záruční doba končí v 05/2018. Problém je s odborem MAJ řešen dlouhodobě. 
 
Bod 8 
Předsedkyně přítomné informovala, že 25. 4. 2018 obdržela e-mail od pí. Doupalové, v němž 
je uvedeno, že ji správce veřejné zeleně (TSMP) upozorňuje na skládky stavebních zbytků 
kolem místní komunikace ulice K Lesu. Žádá o projednání a zajištění odstranění (event. 
zjištění pachatele) v termínu do 10. 5. 2018. Předsedkyně uvedla, že před dnešní schůzí 
provedla kontrolu této MK. Byly zjištěny 2 případy event. skládek- hromádka kamení a dále 
pak na části okraje příkopy a komunikace hlína z protější stavby RD. S pí. I. a manžely H. je 
projednáno odstranění kamení i hlíny.  
 
Bod 9 
MV projednal písemnou žádost Ing. P.S.  a   J.Š. ze dne 22. 4. 2018. Obsahem žádosti je 
umístění dopravního značení omezující povolenou rychlost motorových vozidel na 
komunikaci (cestě, kde je bývalé živočišné středisko), která je spojnicí mezi ul. Dražka 
směrem k chatové oblasti v Penčičkách. Uvedenou komunikaci využívají řidiči motorových 
vozidel, jako zkratku spojení mezi Nelešovicemi a Čekyní (na Přerov) a opačným směrem. 
Uvedenou komunikaci využívají ale i cyklisté, k procházkám pak i někteří naši spoluobčané, 



kteří jsou často bezohlednou jízdou motoristů ohrožováni. Všichni přítomní členové 
doporučují vyhovět uvedené žádosti. Žádost s naším stanoviskem bude postoupena na 
MMPr k vyřízení. 
 
Bod 10 Úkoly pro členy MV 
  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok  

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/37/2018 -  

 
Bod 11 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok  

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/37/2018 -  

 
 
Bod 12 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok  

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/37/2018 -  

 
 
Bod 13 Závěr 
 
Penčice, 30. 4. 2018 
 
Zapsala: Ludmila Štefanová 
 
Obdrží:  Kancelář primátora      
       
            
  
       

        

       

 


