
Zápis z 39. jednání místního výboru místní části Penčice 
ze dne 30. 5. 2018 

 

Přítomni: Ludmila Štefanová - předsedkyně 

 Mgr. Alena Horáková 

 Daniel Studénka  

 Mgr. Kamil Šromota 

 Miloslav Šváček  

Hosté:  

Omluveni:  

 
 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Žádost o provedení opravy komunikace – ul. Lipňanské 

3. Urgence provedení opravy zábradlí ve 2 autobusových zastávkách 

4. Požadavek na MAJ – oprava na střeše autobusové zastávky 

5. Údržba zeleně na hřbitově v Penčicích 

6. Informace ke stížnosti občanů na špatný stav MK ul. K Lesu 

7. Požadavek MAJ, týkající se vyjádření MV k žádosti p. Z.S. 

8. Noc kostelů 25. 5. 2018 

9. Různé 

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 byl požádán Ing. Tomáš Bouda (silniční správní úřad) o 
zprostředkování opravy komunikace ul. Lipňanské, která je ve správě SSOK. Ing. Bouda náš 
podnět vč. fotodokumentace z místa předal na Správu silnic Olomouckého kraje k zajištění 
opravy. 

 
Bod 3  
Členové byli seznámeni s provedenými urgencemi na MAJ (p. Salabu) a TS (p. Kantora), které 
se týkaly dosud neprovedené opravy zábradlí ve 2 autobusových čekárnách v Penčicích.  TS 
měly uvedené práce provést do konce roku 2017.  
 
 
 
 



Bod 4 
Členové byli dále seznámeni s žádostí  na MAJ o provedení opravy na střeše autobusové 
čekárny v Penčicích (v blízkosti křižovatky na Zábeštní Lhotu). Vlivem silného větru se odtrhla 
ze střechy 1 šablona plechu (leží na střeše) a je nutno ji přibít. I v tomto případě probíhají 
urgence této banální opravy. Opravu mají provést TS. Předsedkyně informovala přítomné, že 
byl u TS objednán chemický postřik chodníků, které nám zarůstají trávou.  
      
Bod 5  
Předsedkyně informovala ostatní členy MV, že obdržela anonym, týkající se nedostatečné 
údržby zeleně na hřbitově v Penčicích. Provedla kontrolu na hřbitově a zjistila, že část 
hřbitova, o jejíž zeleň se stará p. P.V.  je posečena. Zbývající část, (velká plocha zeleně ve 
spodní části hřbitova) posečena není. Tráva je místy vysoká více jak 1 m. Přes tuto zeleň 
chodí pozůstalí k hrobům umístěným ve spodní části hřbitova (u pravé zdi). Uvedenou 
záležitost projednala s pracovnicí Hřbitovní správy pí. Spurnou, která sjednala nápravu. 

 
Bod 6 
Členové byli informováni o stížnostech občanů a chatařů, kteří používají MK ul. K lesu.  
Uvedená MK bude v letošním roce (dle MAJ) opravena. Dle návrhu občanů, bylo s odborem 
MAJ projednáno a přislíbeno, že bude před opravou MK provedeno svlakování okrajů 
komunikace. Tím, že bude odstraněna po okrajích komunikace hlína, na níž roste tráva, zajistí 
se z komunikace při deštích odtok vody, která jinak na MK zůstává.  

 
Bod 7 
MAJ (pí Poláková) e-mailem ze dne 23. 5. 2018 požádala MV o vyjádření k žádosti p. Z.S.        
o odprodej části pozemku p. č. 504 v k. ú. Penčice. Požadovaná část pozemku p. č. 504 
navazuje na předzahrádku před RD na p. č. 142 v k. ú. Penčice, která je ve vlastnictví 
žadatele. Pod povrchem požadované části pozemku p. č. 5O4 se nachází sklep, který je 
přístupný z pozemku p. č. 142. O tom, že se zde nachází sklep, který p. S.  používá a předtím i 
původní majitelé, řada občanů z této lokality ví. Místní výbor v Penčicích doporučuje, aby 
požadovaná část pozemku p. č. 504 v k. ú. Penčice byla p. Z.S. odprodána. S tímto 
stanoviskem vyslovili souhlas všichni přítomní členové MV.   

 
Bod 8  
V rámci akce Noc kostelů se v kostele sv. Petra a Pavla v Penčicích uskutečnil 25.5.2O18 
varhanní koncert pí. Dr. Ingrid Silné se zpěvem studentky Konzervatoře v Kroměříži slečny 
Adély Oulehlové z díla skladatele Vojtěcha Říhovského, jehož dědeček byl v letech 1810 – 
1842 učitelem v Penčicích. 
 
Bod 9 
Předsedkyně informovala o 3 návštěvách u seniorů u příležitosti jejich životního výročí, (85, 
80, 80 let). V měsíci květnu zemřela ve věku 98 let naše nejstarší občanka pí. L. D. 
    
 
 
 
 
 



Bod 10 Úkoly pro členy MV 

 

Pořadí/číslo 
jednání/ rok 

Zadání úkolu, požadavku Termín plnění, 
zodpovědnost 

1/39/2018 -  

2/39/2018 -  

 

 

Bod 11 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
 

Pořadí/číslo 
jednání/ rok 

Zadání úkolu, požadavku Termín plnění, 
zodpovědnost 

1/39/2018 -  

2/39/2018 -  

 

 
Bod 12 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
 
Pořadí/číslo 
jednání/ rok 

Zadání úkolu, požadavku Termín plnění, 
zodpovědnost 

1/39/2018 -  

2/39/2018 -  

 

 
13 Závěr 
 
Penčice, 6. 6. 2018   
Zapsala: Ludmila Štefanová 
 
Obdrží:  Kancelář primátora           

             
                                        


