
 
 

 

Zápis ze 5. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne  24. 7. 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. Poškození majetku - rozebrání části chodníku na ul. Tršická 

3. Požadavek na TS Přerov - údržba zeleně 

4. Výskyt vos - kontejnerové stání u býv. pošty 

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 

Členové MV byli  informováni o tom, že 3.7.2019 se několik občanů dotázalo na důvod  

částečného  rozebrání chodníku na ul. Tršická před RD  p.č. 44. Jedná se o chodník 

v majetku Města Přerova a tudíž byl o podnětu občanů informován odbor MAJ 

(p.Salaba). Pracovníci MAJ  další den zjistili, že  část chodníku bezdůvodně rozebral 

majitel  přilehlého RD a požádali stavební úřad, aby záležitost ve své kompetenci řešil  

s tím, aby byl chodník uveden do původního stavu.  I když proběhla jednání prac. SÚ 

s maj. RD, není chodník dosud opravený. Občané ( zejména maminky s malými dětmi, 

starší  spoluobčané aj.) si stěžují, že  přechod  přes rozebranou část chodníku je pro ně 

obtížný, někteří vstupují do přilehlé komunikace, aby část chodníku obešli, což je 

vzhledem k frekventované komunikaci  nebezpečné.  

                                                             

 

 

 



 
 

 

Bod 3 

 Přítomní byli seznámeni  s obsahem e-mailu na TS Přerov. Pí. Ing. Haluzíková  byla   

opětovně požádána o úpravu nízkých plazivých tújí a především o likvidaci náletů a 

plevelů, které v nich rostou. Jedná se o  túje u hydrantu (na křiž. ul. Tršická x Lipňanská), 

u studny ( v ul. U kostela), u kříže ( výjezd z Penčic na Lipňany).  Radikální úpravu 

potřebují túje u kontejnerového stání u býv. pošty. 

P.Volčík vznesl požadavek, aby byl zajištěn průchod  ke kapličce v Penčičkách-obnovit 

zarostlou cestičku. 

Bod 4 

Předsedkyně informovala, že byla upozorněna na nebezpečný stav, že se 

v kontejnerovém stání u býv. pošty  vyskytují vosy a byla požádána o jejich likvidaci. 

Likvidace vos byla provedena 2 x. 

Bod 5 - Různé: 

- Předsedkyně informovala o obsahu jednání Výboru pro MČ, které se konalo   18.7.2019  

- MV vyslovuje poděkování  členům SDH Penčice za organizaci penčických hodů 

- Byla provedena urgence opravy části zrezivělých ryn  na objektu MMPr  v Rohové ul. 1 a 

12.7.2019 byl vyvezen septik. 

- Byl řešen podnět občanů lokality v Penčičkách na přeplněné kontejnery (KS u obchodu) 

 

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 
 

1/5/2019                         Oprava rozebraného chodníku na ul. 
Tršická - dle bodu 2 tohoto zápisu 

MAJ + Stav.úřad 

 



 
 

 

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  28.8.2019. 

 

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil:  Miloslav Šváček 

 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


