
Zápis ze 7. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne 25.  9. 2019 

 

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

Přítomni: Štefanová Ludmila     - předsedkyně 

 Studenka Daniel 

 Šváček Miloslav 

 Volčík Milan 

  

Omluven: Mgr Alena Horáková 

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Připomínky  k JŘ příměstské aut. linky  a MHD 

3. Akce „Loučení  s prázdninami s hasiči“ 

4. Nové kontejnerové stání v ul. Ve Svahu 

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 písemného materiálu, který  byl zaslán 

v požadovaném termínu pí. Bc Považanové a  obsahoval přípomínky k JŘ:  

- příměstské aut. linky  920510, která zajišťuje dopravní obslužnost Penčic (zrušení    

dvojího režimu  v době školní výuky,  vybudování přístřešku -čekárny s lavičkou na nové 

aut.zastávce v ul. Na Vrchu, opravu názvu aut. zastávky  Přerov.Penčice.Jednota - neboť 

budova Jednoty je již několik let zbourána) 

- MHD  Přerov -  aut. spoj  linky 925107 s odjezdem v sobotu z Přerova.aut.n.  ve 12,50 

hod. do Žeravic  prodloužit  na aut. zast. Přerov, Penčice, Penčičky (náves) následovně: 

Přerov,aut.n., Předmostí, Čekyně, Penčice.Penčičky(náves), Čekyně.Borošín, Žeravice. 

                                                                



Uvedený spoj by zkrátil stávající prodlevu mezi dvěma spoji příměstské aut. dopravy , 

která dosud  ( v sobotu ) činí 3 hod. 35 min.  o 1 hod. 45 min. 

Bod 3 

V sobotu 31.8.2019 odpoledne se uskutečnila velmi oblíbená akce pro děti , ale i  pro 

dospělé „Loučení s prázdninami s hasiči“. MV vyslovuje poděkování členům SDH, kteří se 

podíleli na  uspořádání  této  akce. 

Bod 4 

V ul. Ve Svahu bylo vybudováno nové kontejnerové stání, které dosud v této lokalitě 

chybělo. 

 

Bod 5 - Různé: 

- Předsedkyně informovala: 

   a) o obsahu jednání Výboru pro MČ, které se konalo  19.9.2019  

   b) o řešení  oznámení, že se naváží  stav.drť na účel.komunikaci  za ul. Ve Svahu 

        (viník byl motohlídkou Pol.ČR zjištěn) 

   c)  o požadavku  na TS Přerov (  provedení skopání suché trávy z chodníků)- bylo 

        provedeno  následující den 

  d)  o řešení  nekvalitně provedené údržby zeleně (na části poz. u býv.pošty a na poz. 

       na  části ul. Lipňanská - vč.pozemku před budovou MMPr) 

  e) o likvidaci nebezpečného hrac.prvku (zeměkoule) na dětském hřišti U Potoka, 

       TS provedou výměnu - na DH budou  instalovány nové HP. 

-  U příležitosti  85. narozenin  byla navštívena pí. A.K.   

 

Bod 6  Úkoly pro členy MV  Nebyly uloženy. 

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 
 

          
 
               

  

 

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   30. 10. 2019. 

 

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil:  Miloslav Šváček 

 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


