
Zápis ze  9. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne  27. 11. 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.    Požadavky odboru MAJ k majetkoprávním záležitostem 

                3.   lkl   Požadavky MV na ořez stromů, keřů a likvidaci náletů 

4.    Lampionový průvod 

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 seznámeni  s požadavky pracovníků MAJ, které se týkaly  majetkoprávních 

záležitostí. 

a) Dle e-mailu  pí. Šindlerové ze dne  14.10.2019 řeší MAJ  žádost společnosti  ČEZ 

Distribuce a.s. zastoupené společností ELPREMONT elektromontáže s.r.o. o souhlas se 

stavbou a uzavřením smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

na pozemcích v majetku města p.č. 198 a p.č. 191/1 (oba v k.ú.Penčičky). V rámci 

připravované stavby s názvem „Přerov-Penčice, VaK Přerov, p.č. 191/1 vNN“ dojde 

k umístění kabel.vedení o délce 14 m na uvedených pozemcích. 

MV v Penčicích nemá námitky proti kladnému vyřízení této žádosti.  Všichni přítomní  

členové vyslovili  souhlas s tímto stanoviskem. 



b) Dle e-mailu pí. Šindlerové ze dne 5.11.2019 řeší MAJ žádost společnosti  ČEZ 

Distribuce a.s.  o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene - služebnosti na pozemku p.č. 13 v k.ú. Penčice v rámci připravované stavby 

s názvem „Přerov-Penčice, VaK Přerov, p.č. 13, vNN, kNN“ dojde k umístění kabel. vedení el. 

energie na tomto pozemku. 

MV v Penčicích  nemá námitky  proti kladnému vyřízení  této žádosti. Pouze připomínáme, že 

na pozemku p.č. 13 se u výjezdu z ul. Ve Svahu na ul. Tršickou  nachází nové kontejnerové 

stání. Trváme na tom, aby bylo v daném místě zachováno. S tímto stanoviskem vyslovili 

souhlas všichni přítomní členové MV Penčice. 

c)          Dle e-mailu p. J.Štajnara ze dne 6.11.2019 řeší MAJ žádost p. Oldřicha Beneše. MV 

v Penčicích nemá námitky, aby s p. Benešem byla uzavřena smlouva  o právu provést stavbu 

vodov. přípojky na pozemku p.č. 684/1 v k.ú. Penčičky k RD čp. 26 v ul. Na Vrchu, Penčice. 

S tímto stanoviskem vyslovili souhlas všichni přítomní členové MV Penčice. 

Bod  3 

Předsedkyně informovala, že byl dne 29.10.2019 zaslán e-mailem pí. Ing. Haluzíkové (TS) 

požadavek na ořez stromů, keřů a likvidaci náletů  (v jednotlivých lokalitách MČ).  

V diskuzi byly vzneseny připomínky k prováděné úpravě  tújí (měla by být prováděna 

radikálnější úprava tújí a estetičtější úprava keřů). Pí.Ing. Haluzíková bude informována. 

Předsedkyně uvedla, že do plánu údržby zeleně na rok 2020 bude požadováno sečení 

pozemků v ul. Dražka, kde se nachází nové RD.    

Bod  4 

V úterý 5.11.2019 byl od 17 hod. uspořádán lampionový průvod , který byl zakončen 

v Pohostinství v Penčičkách, kde byl dětem podán čaj a kobližky. 

Bod  5   Různé 

- 6.11.2019 byla provedena inventarizace majetku v HZ a v objektu MV 

- 15.11.2019 provedla skupina „lezců“ ořez suchých větví jasanů  (DH Rohová 1) 

- Přítomní byli seznámeni  s písemným materiálem „Podněty pro zápis  do Kroniky města 

Přerova za rok 2018 za MČ Penčice“ 

- 27.11.2019 byla provedena u MAJ objednávka vývozu septiku (objekt - Rohová 1) 

- Byla předána informace p. Kašpárka (MAJ) o stavu řešení  ucpané části kanalizace na ul. 

Tršická (před 2 RD) 

- Byl projednán požadavek pí. Staňkové (TS) na  sdělení termínů blokového čištění v r. 2020. - 

- Přítomní byli seznámeni  s obsahem jednání Výboru pro MČ 21.11.2019 



 

 

Bod  6   Úkoly pro členy MV 

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  8.1.2020. 

 

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil:  Miloslav Šváček 

 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


