
Zápis ze 3.  jednání místního výboru místní části Penčice ze dne  22.5.2019 

 

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. Požadavek odboru  MAJ (pí.Poláková) na vydání stanoviska MV 
k majetkoprávním záležitostem 

3. Schůzka projektanta akce „Rekonstrukce chodníků“ s občany 

4. Pracovní jednání  s pí. Ing. Kočicovou a Bc. Považanovou 

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 seznámila přítomné s obsahem e-mailu pí. Polákové (MAJ) ze dne 25.4.2019, 

kterým požádala o projednání jednotlivých žádostí a vydání stanoviska MV: 

a) Žádost  pí. J.R. a p. P.G. ( RD na ul. Tršická 15) byla rozšířena o další  žadatelku pí. A.R. 

(RD na ul. Tršická 15 a). Majitelé RD žádají o odkup části pozemku  p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky, 

který se nachází za jejich nemovitostmi, s využitím na zahrádky. Dle informace pí. Polákové 

koordinační skupina se rozhodla pro nájem části pozemku. Z diskuze vyplynulo následující 

stanovisko:  MV v Penčicích doporučuje žadatelům část pozemku p.č. 684/2  za jejich RD 

odprodat.  Z 5 přítomných členů MV hlasovali pro prodej 3 členové, 2 členové hlasovali pro 

nájem části pozemku. 
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MV trvá na tom, aby na pozemku bylo zachováno kontejnerové stání ( a to: trvalé stanoviště 

pro VOK pro BIO a stanoviště pro VOK na kom.odpad). Vzhledem k tomu, že se jedná o 2 

žadatele, musí být záležitost řešena 2 samostatnými smlouvami, přičemž musí být 

respektováno, že pí. A.R. má situován východ z RD na  tento pozemek - musí tedy směřovat 

na její budoucí zahrádku. V blízkosti budoucí hranice vytýčených zahrádek se nachází 

vysazená lípa (Tilia cordata Greenspire), která  v dospělosti dosahuje výšky 15-20 m a šířky 8-

10 m. Na uvedenou dřevinu běží dle pí. Doupalové (MAJ) smlouva o tzv. následné péči s fi 

Zahrada Olomouc , která končí v r. 2021. 

b) V e-mailu pí. Polákové ze dne 25.4.2019 byl MV požádán , aby se některý z členů MV 

zúčastnil jednání na místě samém ve věci přemístění vývěsních skříněk z pozemku 

Stat.m.Přerov před objektem Ing. M.  Předsedkyně  dne 22.5.2019 navštívila  p. Ing. M, aby 

se seznámila s jeho stanoviskem. Z debaty vyplynulo: p. Ing. M. a netrvá na přemístění 

vývěsních skříněk a souhlasí, aby zůstaly na stávajícím místě - na pozemku Statutárního 

města Přerov. Dále  vyslovil souhlas s tím, že v majetku SmPr zůstane i chodník, který se 

nachází před vývěsními skřínkami. Dále souhlasí s tím, aby na vjezdu  do dvora jeho objektu 

(který je v majetku SmPr) bylo ponecháno stávající kontejnerové stání, nádoba na písek aj. - 

t. j. současný stav. P. Ing. M. souhlasí i se zřízením věcného břemene  - služebnosti  na 

travnatém pozemku před výv. skřínkami pro stanoviště VOK na kom.odpad. Členové MV byli 

seznámeni  se stanoviskem p. Ing. M. a všichni vyslovili souhlas tím, aby o jeho stanovisku 

byla písemně informována pí. Poláková (MAJ). 

c) Žádost manželů H., kteří vlastní  pozemek p.č. 89 a p.č.  88 s chatou, o koupi 

sousedního pozemku p.č. 209 v k.ú. Penčice za účelem přičlenění k nemovitosti. Z diskuze 

vyplynulo, že žadatelé mají bezproblémový přístup a příjezd ke svým pozemkům ( do 

zahrady, na níž mají chatu). Dlouhodobě je pozemek p.č. 209  využíván  nájemníky vedle 

stojící šestibytovky na zahrádky, za které platí MmPr nájem. Pod povrchem tohoto  pozemku 

jsou vedeny odpady a sítě z bytovky.  Místní výbor v Penčicích z uvedených důvodů 

nedoporučuje prodej pozemku p.č. 209 v k.ú. Penčice manž. H. S uvedeným stanoviskem MV 

vyslovili souhlas všichni přítomní  členové. 

d) Žádost manželů D.  o koupi části pozemku p.č. 208 v k.ú. Penčice (ul.Rohová - pod 

bytovkou ) za účelem výstavby rodinného domu. Na sousedním pozemku je záložní vodní 

zdroj (  od zavedení vody z VaKu do této lokality  je v současné době nevyužívaný- před tím 

sloužil jako jediný zdroj vody pro desítky rodin bydlících v lokalitě na ul. Lipňanská, Rohová a 

ul. Na Vrchu).  MV v Penčicích doporučuje, aby část pozemku p.č. 208 v k.ú. Penčice byla 

manž. Dvořákovým odprodána.  Současně žádá kvalifikovanou informaci, jakým způsobem 

bude provedena ochrana záložního vodního zdroje na sousedním pozemku. S uvedeným 

stanoviskem vyslovili souhlas všichni přítomní členové. 
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Bod 3 

Předsedkyně informovala o tom, že se dne 15.5.2019  uskutečnila v kanceláři  MV  

v Penčicích schůzka projektanta  „Rekonstrukce chodníků na ul. Tršická a Lipňanská“ 

s občany, kolem jejichž RD bude chodník rekonstruován. Schůzku vč. pozvání projektanta a 

občanů  zajišťoval  p. David Holas (MAJ). Ze tří pozvaných občanů se schůzky zúčastnil pouze 

p. L. Ch. 

Bod 4 

Předsedkyně informovala, že se na její žádost dne 20. 5.2019  uskutečnilo pracovní jednání  

s pí. Ing Kočicovou a pí. Bc Považanovou, pro které  dopředu předložila písemný materiál, 

který se týkal dořešení nerealizovaných připomínek k JŘ příměstské dopravy , která zajišťuje 

dopravní obslužnost v naší místní části. Prvořadým je požadavek na zrušení  dvojího režimu 

na nejfrekventovanějším denním spoji v prac. dny.  Spoj s odjezdem v 6,55 hod. z Tršic , do 

Penčic, Čekyně - Přerova aut.nádr.  končí  ve dny školní výuky na zastávce V.Dlážka. Cestující 

musí vystoupit a pokračovat v další cestě autobusem MHD. Dle informace KIDSOKu  aut. spoj 

z V. Dlážky naváží školáky z místních částí do  ZŠ v Kokorách, kde začíná šk. výuka netypicky 

v 7,45 hod. Dvojí režim byl dle inf. KIDSOKU zaveden  na návrh města Přerova.  O tomto 

rozhodnutí pracovníků MmPr nebyl MV Penčice nikým dopředu informován. Do ZŠ Kokory se 

naváží pouze žáci ze Žeravic.  Žáci z Čekyně navštěvují ZŠ v Předmostí a v Přerově. MV trvá na 

tom, aby byl tento dvojí režim od nového šk. roku 2019/2020 ( od 2.9.2019) zrušen. 

Bod 5 - Různé: 

-  MV v Penčicích vyslovuje poděkování p. Miroslavu Šváčkovi,  který  ve formě sponzorského 

daru zajistil  generální opravu dřev. setu (2 lavice + stolek) na dět.hřišti v Rohové ul. 

- 30.4.2019 se konala velmi úspěšná akce SDH Penčice a MV „Pálení čarodějnic“ 

- S pí. Ing. H. bylo projednáno pokácení částečně uschlé břízy na DH  v ul. Rohová 

- Předsedkyně informovala o problémech s 1 sečí zeleně, kterou v naší MČ provádí firma 

pana Z. S problémy se obrátila na jednatele TS p. Ing. Střelce a pí. Ing. H.. TS byly dále 

požádány o provedení očisty chodníků - skupina 3 pracovníků dnes nastoupila  a provádí 

skopávání trávy. 

- Předsedkyně dále informovala, že obdržela informaci od p. Ing. Boudy, že  závažné 

poškození  komunikace v ul. Dražka  SSOK  v dohledné době opraví.  
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- Dále předsedkyně  uvedla, že jednala s TS o možnosti dalšího kontejnerového stání (v 

Penčičkách). TS doporučují, abychom podali návrh na umístění.  Návrhem na řešení v lokalitě 

poblíž obchodu se bude průběžně zabývat p.Volčík.  

-  U příležitosti životního výročí 90. narozenin se uskutečnila návštěva Mgr Kouby a 

L.Štefanové u pí. L.Z. 

 

Bod 6  Úkoly pro členy MV 

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

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/3/2019                      Ve spolupráci s občany v dané lokalitě vytypovat, zda 
a kde by bylo vhodné umístit další  kont.stání      

Volčík Milan 
průběžně 

 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/3/2019                           Vyřešit zrušení dvojího režimu v JŘ  od 
2.9.2019 - dle bodu 4 tohoto zápisu                                          

Ing.Kočicová 

 

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  26.6.2019. 

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil:  Miloslav Šváček 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

 


