
Zápis ze  4.  jednání místního výboru místní části Penčice ze dne  26. 6. 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. Údržba zeleně v Penčicích 

3. Požadavky na údržbu MK 

4. Požadavek na opravu chodníku na ul.Tršická  ( před aut.čekárnou) 

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 

Na programu schůze MV bylo vyhodnocení údržby zeleně v Penčicích. 1. seč byla v místní 

části ukončena  až 4.6.2019 , což je nutno hodnotit jako naprosto neuspokojivé, neboť tráva 

v závěru sečení byla na některých místech vysoká  až  120 cm. Údržbu zeleně vč. údržby 

hřbitova provádí v naší MČ firma p. Zaorala. Nedostatky v průběhu prací v rámci 1. seče 

(především špatná organizace práce aj. ) byly předmětem stížností , které byly  řešeny 

s jednatelem TS p. Ing. Střelcem a pí. Ing. Haluzíkovou. Bylo přislíbeno, že dětská hřiště 

budou s ohledem na možnost výskytu  klíšťat sečena každých 14 dní. 

Bod  3 

Členové MV byli informováni, že byla s odborem MAJ ( p.Holasem) projednána údržba MK 

(především ul. Rohová - v blízkosti bytovky, ul. Na Vrchu ). Odbor MAJ byl požádán o 

provedení nejnutnější opravy páteřní komunikace  v chatové oblasti Penčičky ( ul.U Mlýna) 

Bod 4 

Dále byly projednány podněty a stížnosti občanů, které se týkaly nutnosti provedení opravy 

„dlouhého“ chodníku na ul. Tršická, který je před aut. čekárnou  a pomníkem padlých ( 



v blízkosti křižovatky na Záb.Lhotu).  Jedná se o uvolněné  bloky obrubníků a pošk. dlaždice). 

S pracovníky odb.MAJ (p.Salabou a Holasem) projedná předsedkyně. 

 

Bod 5  Různé: 

-  24.5.2019 se uskutečnila v rámci akce Noc kostelů v penčickém kostele sv. Petra a Pavla     

vernisáž výstavy obrazů malířky Anny Sypěnové  (vč. hudebního provedení skladby J.S.Bacha 

-violoncello + zpěv pí. Bohdany Onderkové). 

-  Byl schválen plán schůzí MV na 3/IV  2019  ( 24.7.2019., 28.8.2019 a 25.9.2019) 

-  Předsedkyně  informovala, že byla provedena oprava „propadů“ na ul. Dražka, která je ve 

správě  SSOK ( opravu zajišťoval k naší spokojenosti p. Ing. Bouda).  

- - P. Studénka informoval  o zajištění „penčických hodů“, které tradičně organizují hasiči. 

 

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 
 

                           

 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/4/2019 Zajistit opravu chodníku na ul.Tršická 
dle bodu 4 tohoto zápisu 
 

p. Salaba, Holas 

 

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  24.7.2019. 

 

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil:  Miloslav Šváček 

 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


