
Zápis z 10. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne  8. 1. 2020 

 

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 odb. MAJ k majetkopráv.  záležitostem 

3. Informace k provedené opravě kanalizace na ul. Tršická 

4. Vyhodnocení údržby zel  Vyhodnocení údržby zeleně v MČ Penčice za rok 2019 

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 

Pí.  Polákové (MAJ)  e-mailem ze dne 2.12.2019 žádá, aby se MV Penčice  vyjádřil k žádosti 

pana S. L., ul. V Kótě - Penčice,  o prodej pozemků p.č.  301 a p.č. 303 (oba v k.ú. Penčice). 

Jde o pozemky v bezprostřední blízkosti  bývaleho rybníčku ( pozemek p.č. 302) s tím, že se 

jmenovaný obrátil  na  ÚPZSVVM o „převod“ pozemku - rybníčku, který by chtěl rekultivovat. 

Předsedkyně  k tomu podává následující informaci:  V roce 2015 proběhlo na MV v Penčicích 

jednání za účasti  všech členů MV, předsedy Výboru pro MČ p. Radka Pospíšilíka a občanů 

Penčic pana Z.S.  a jeho synů  M. a L. Pan S.  vlastní firmu na zemní práce, vybavenou 

moderní technikou vč. autodopravy. 



2 

 

Vyslovili  zájem  o pozemky města Přerova (p.č.  301 a 303 - oba v k.ú Penčice), neboť  chtějí  

od ÚPZSVVM  odkoupit  pozemek rybníčku , který by včetně okolních pozemků na své 

náklady zrevitalizovali .  

Poté následovalo jednání na MmPr  za účasti  pp.  Z., M. a L. S, p.Pospíšilíka a Mgr. V., při 

kterém bylo  doporučeno, aby pan L. S.  požádal o odprodej poz. p.č. 302 - rybníčku  

ÚPZSVVM (což jmenovaný v r. 2015 učinil  a informoval o tom MV Penčice). A  až bude  

prodej  ze strany ÚPZSVVM realizován,  ať jmenovaný požádá o odprodej pozemků Města 

Přerova ( poz. p.č. 301 a 303). 

Je ostudné, že za 5 let ÚPZSVVM  přes urgence žádost o odprodej  rybníčku (poz.p.č. 302)  

dosud nevyřídil. Pan L.S.  provedl další urgenci a MV Penčice informoval, že požádal  MmPr o 

odprodej pozemků  p.č. 301 a 303 (oba v k.ú. Penčice).  

Z diskuze  k tomuto bodu vyplynulo doporučení, aby jednání ohledně žádosti pana S.L. 

bylo  pozastaveno  do doby, kdy bude vyřešen ÚPZSVVM  prodej  pozemku p.č. 302 

v k.ú.Penčice - rybníčku. S tímto názorem vyslovili souhlas všichni  členové MV. 

 

 

Bod  3 

Přítomní byli seznámeni  s informací p. Kašpárka (MAJ)  o ukončení složité opravy ucpané 

kanalizace na ul. Tršická (před RD  pí.H. a p. P) , která spočívala  v několikerém výkopu  na 

trase potrubí. Po opravě byla provedena kontrola kamerou  -nebyly zjištěny již žádné závady.  

Povrch části výkopu bude  zaasfaltován  s ohledem na počasí  později. 

 

Bod  4 

Údržbu zeleně v r. 2019  v Penčicích  je nutno hodnotit  jako  velmi špatně organizovanou. 

První seč  byla ukončena 4.6.2019 (!)  a  do konce června  proběhla  druhá seč. Poslední seč  

probíhala již v zimním mrazivém období od 4.12. do 10.12.2019(!)  -  kdy se pracovníci firmy 

p. Zaorala  vyskytovali  s autem na různých místech v Penčicích – ale nebylo už v podstatě co 

síct.  Nebyl dodržován režim sekání trávy na dětských hřištích. Stížnosti členů MV a řady 

občanů byly řešeny s jednatelem TS p. Ing. Střelcem a pí. Ing. Haluzíkovou.  
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Bod  5 – Různé 

-  Od minulé schůze MV proběhly v Penčicích tyto společenské akce: 

          a)  Ve čtvrtek 28.11.2019  společně s Knihovnou Penčice proběhla beseda a autorské 

                čtení s pí. Bc Lenkou Chalupovou z její nové knihy „Začátek“ – z povídky Houbař. 

b) V sobotu 30.11.2019 uspořádali hasiči strojení vánočního stromu u kapličky 

v Penčičkách. Přichystali občerstvení – bramboráky, čaj, svařák aj. 

Pro dobrou pohodu  hrál Olomoucký saxofonový kvintet vánoční koledy, které jsme si 

společně zazpívali. 

c) V sobotu  7.12.2019  se uskutečnila mikulášská besídka s nadílkou. 

d) 31.12.2019 se konalo již tradiční setkání občanů Penčic na závěr roku 2019 

při   „Silvestrovském  svařáku“. 

- Přítomní byli seznámení s obsahem  obecně závazných vyhlášek platných pro r. 2020: 

1. č.7/2019 o  komunálních odpadech 

2. č.8/2019 o užívání veř. Prostranství 

3. č.10/2019 o popl. ze psů 

           Vyhlášky budou umístěny do vývěsních skříněk u býv. Pošty. 

- 18.12.2019 bylo dokončeno  složité ofrézování pařezu jasanu  ( v obj. Rohová 1) 

- 18.12.2019 byla provedena oprava hrac. Prvku  na dětském hřišti v ul. Rohová (schodky 

a podesta u skluzavky ) 

- 16.12.2019 byl zaslán pí. Doupalové (MAJ) písemný materiál , který obsahoval 

požadavky a připomínky  k plánu údržby zeleně na rok 2020  

- 16.12.2020 byl zaslán pí. Ing. Haluzíkové  opětovný požadavek  (původní odeslán 

e-mailem  29.10.2019) na  ořez stromů, keřů a likvidaci náletů v době veg. Klidu  

2019/2020. 

- V závěru schůze předsedkyně oznámila, že nastupuje 16.1.2020 na operaci a následně 

bude převezena na rehabilitaci do lázní Klimkovice . Po dobu její nepřítomnosti ji bude 

zastupovat p. Miloslav Šváček.      
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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  26.2.2020. 

 

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil:  Miloslav Šváček 

 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


