
Zápis z  2.  jednání místního výboru místní části Penčice ze dne  24. 4. 2019 

 

Místo jednání: Úřadovna  v objektu MMPr, Rohová ul. 1, Penčice 

Přítomni: Štefanová Ludmila     - předsedkyně 

 Mgr. Horáková Alena 

 Studenka Daniel  

 Šváček Miloslav 

 Volčík Milan 

Omluven: - 

 

Hosté: - 

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Havárie na vodovodním potrubí ve sklepě objektu v Rohové ul.1 

3. Žádost občanů o zřízení kontejnerového stání 

4. Žádost občanů z lokality ul. Dražka o opravu komunikace 

5. Různé 

6. Úkoly pro členy MČ 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 

Po přivítání členů na této schůzi bylo konstatováno, že schůze je usnášení schopná. 

Bod 2 

Předsedkyně informovala: 11.4.2019 bylo zjištěno, že ve sklepě objektu MMPr v Rohové ul.1 

došlo k opětovnému prasknutí izolované vodovodní trubky (proti zamrznutí) a voda 

vytékající z trubky zaplavila sklep do výše cca 20 cm.  Stejná havárie byla řešena 10.8.2016. 

Situaci pomohli vyřešit členové SDH Penčice, kteří  vodu ze sklepa vyčerpali. Patří jim dík za 

okamžitou pomoc. Ihned byla informována pracovnice MAJ (p. Ing.Ministrová), která zajistila 

opravu vod.potrubí. 

Bod 3 

Členové MV byli seznámeni s žádostí občanů Penčic, aby v lokalitě ul.Ve Svahu x ul.Tršická 

bylo zřízeno kontejnerové stání.  Členové MV souhlasí s tímto požadavkem občanů.  S Techn. 

službami požadavek  projedná předsedkyně. 



Bod 4 

P. Volčík informoval o požadavku občanů z Penčiček, aby byla provedena oprava„propadů“  

na ul. Dražka.  Opravy této komunikace zajišťuje  Správa silnic Ol. kraje. S Ing. Boudou 

projedná předsedkyně. 

Bod 5 

- Předsedkyně informovala o obsahu jednání schůze Výboru pro MČ, která se konala 

14.3.2019. 

-  19.3.2019 proběhla v zasedací síni  beseda se spisovatelkou a tiskovou mluvčí MMPr  pí. Bc 

Lenkou Chalupovou , spojená s autorským čtením z její nové knihy „Liščí tanec“.  

- V pátek 22.3.2019 od 12 hod. proběhla v MČ anketa k problematice důstojného stáří    

„Senioři, řekněte nám … „ 

- V sobotu 23.4.2019 v ranních hodinách  probudil občany  zvuk sirény oznamující 

požár.Informaci k tomu poskytl p. Studénka -velitel SDH.  

- Předsedkyně informovala o dalším jednání, které se uskutečnilo s p. Holasem (MAJ) 

8.4.2019 v Penčicích a týkalo se řešení rekonstrukce chodníků. 

- Předsedkyně informovala o tom, že se e-mailem  ze dne 20.4.2019 obrátila na 

ekonom.náměstkyni MMPr, aby ji informovala o tom, že místní výbory dostávají 

k vyvěšování do výv. skříněk různé  informační materiály, vč. Obecně závazných vyhlášek, 

pod kterými je umístěno její jméno. Tyto OZV by měly občana seznámit s povinností  zaplatit 

konkrétní poplatek a to ve stanovené výši, v konkrétním termínu a občan by měl znát sankce, 

které ho čekají, když tyto povinnosti nesplní. Měl by i vědět, kde lze poplatek uhradit. Jako 

příklad  byly uvedeny následujcí OZV, které nabyly účinnosti od 1.1.2019: Obecně závazná 

vyhláška  č.3/2018 o MP ze psů  a Obecně závazná vyhláška č.4/2018 o MP za užívání veř. 

prostranství. Z obsahu obou OZV  nevyplývá výše MP, termín splatnosti, sankce. Obecně 

závazná vyhláška č. 5/2018 o  MP za kom. odpad  - z obsahu nevyplývá termín splatnosti a 

sankce. 

- Předsedkyně informovala o návštěvách u seniorů u příležitosti jejich živ. výročí. 

 

 

 

 

 

 

 



Bod 6  Úkoly pro členy MV 

Úvodem k tomuto bodu předsedkyně informovala o splnění  všech úkolů z min. 

zápisu(1/1/2019,  2/1/2019 a 3/1/2019). 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/2/2019                           Projednat s Techn.sl. nové kontejnerové stání         předsedkyně 
30.4.2019 

2/2/2019                            Projednat s Ing. Boudou možnost opravy 
komunikace v ul. Dražka 

Předsedkyně 
30.4.2019 

   

 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

   

 

Bod 8  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

   

 

Bod 9  Závěr  

Předsedkyně poděkovala členům za účast  a  na závěr uvedla, že příští schůze se bude konat 

ve středu  22.5.2019. 

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil:  Miloslav Šváček 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


