
Zápis ze  6. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne  28. 8. 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 na vydání stanoviska MV k majetkoprávním 
záležitostem 

3. Opravy místních komunikací - informace 

4. Dopravní obslužnost  MČ, připomínky  a podněty k JŘ 

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  27.6.2019, 

kterým požádala o projednání  a vydání  stanoviska MV  k žádosti  manželů  Z. a V. S., V Kótě 

4, Penčice. Jmenovaní žádají  o odprodej části pozemku p.č. 220  v k.ú. Penčice  o výměře cca 

280 m2. Vzhledem k tomu, že uvedený pozemek je býv. náhon, který je propojen s dalšími 

pozemky manž. S, místní výbor v Penčicích doporučuje  uvedenou část pozemku p.č. 220  

manž. S. odprodat. Všichni  přítomní členové souhlasí s tímto stanoviskem MV. 
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- Přítomní byli seznámeni  s obsahem e-mailu pí. Polákové (MAJ) ze dne  23.8.2019, kterým 

požádala o projednání a vydání stanoviska MV k žádosti  p. M. M, Teličkova ul., Předmostí. 

Jmenovaný žádá o odprodej části pozemku p.č. 482/1 o výměře cca 30 m2 a p.č. 736/2  o 

výměře 57m2  (pozemky v k.ú. Penčičky). Místní výbor v Penčicích doporučuje uvedené 

pozemky p. M. odprodat, neboť  navazují  na pozemek s jeho rekreační chatou. Všichni 

členové souhlasí s tímto stanoviskem MV. 

      - Dále byli členové MV seznámeni s obsahem e-mailu pí. Šindlerové DIS (MAJ) ze dne 

11.7.2019, který se týkal řešení žádosti společnosti ČEZ Distribuce a.s. o souhlas se stavbou a 

uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti na  pozemku 

p.č. 508 v k.ú. Penčice  k umístění  kabelového vedení el.energie v délce 45 m.  Předsedkyně 

uvedla, že v této souvislosti tel. hovořila s projektantem akce p. Ing. Rudolfem Pospíšilem, 

který podal  bližší vysvětlení. Jedná se o uložení  el.kabelů na pozemku v travnatém prostoru 

kolem MK ul. Rohová do prostoru, kde by měla být  v budoucnu  zřízena kanalizační šachta. 

       Všichni členové doporučují  žádosti  společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  vyhovět.  

Bod  3 

Ve dnech 26.-28.8.2019  byla systémem turbo provedena ke spokojenosti  občanů oprava 

místních komunikací: ul. Rohová  ( v části u bytovky) a ul. Na Vrchu.   

Bod  4 

Předsedkyně informovala přítomné členy o negativním stanovisku pí. Považanové k našemu 

opětovnému požadavku o zrušení  dvojího režimu na příměstské aut. lince  Tršice-Penčice-

Přerov aut.n. od nového šk.roku 2019/2020 (ranní nejfrekventovanější spoj v prac. dny končí 

místo na aut. zastávce Přerov aut. nádr. - na aut. zastávce Přerov, V.Dlážka).  Situace je pro 

naše občany neúnosná a nepochopitelná  - trvá již od šk.r. 2017/2018. 

Dále byli členové seznámeni s informací MMPr, že lze v termínu do 6.9.2019  předložit 

pí.Považanové  podněty a připomínky k novým JŘ na linkách příměstské dopravy a MHD. 

Připomínky  a podněty v daném termínu  za MV předloží předsedkyně.  

Bod  5   Různé 

- Předsedkyně informovala, že oprava části rozebraného chodníku na ul. Tršická byla  ve 

dnech  1. a 2.8.2019 provedena. Práci provedly TS Přerov  - ale inf. MAJ bude provedena 

předfakturace nákladů. 

-  U prac. MAJ  provedena urgence opravy „dlouhého chodníku“ u aut. čekárny v Penčicích ( 

křiž. na Záb.Lhotu) . 
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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 
 

  1/6/2019                    Předložení podnětů a připomínek k novému JŘ  

(MHD a příměstská aut.linka)     

Štefanová 
6.9.2019 

 

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  25.9.2019. 

 

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil:  Miloslav Šváček 

 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


