
Zápis z  11.  jednání místního výboru místní části Penčice ze dne  26. 2. 2020 

 

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

Přítomni: Štefanová Ludmila     - předsedkyně 

 Mgr Horáková Alena 

 Studenka Daniel 

 Šváček Miloslav 

  

Omluven: Volčík Milan - prac. směna ( hasič) 

 

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2.                                Zpráva o stavu veřejného pořádku za rok 2019 

3.   Vyjímky z hlukové vyhlášky pro r. 2020 

4. Informace k opravám   Informace k opravám ÚK, MK  a rekonstr. chodníků v r. 2020 

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 

Přítomní byli seznámeni s obsahem  „Zprávy o stavu veř.pořádku  ve služeb. obvodě Policie 

ČR  Přerov II - okrsek „F“, kam patří  MČ Žeravice, Penčice a obec Lhotka za období  od  1.1. 

do  31.12.2019. 

Bod  3 

V další části schůze byl  projednán úkol  z jednání Vpro MČ - předložit do kanceláře primátora 

( Mgr Hrubé)  žádost o vyjímky z hlukové vyhlášky pro r. 2020. Bylo rozhodnuto požádat o 

výjimku na 2 společenské akce:    

27.6.  -  28.6.2020 (do 3 hod.) hodová zábava a 

29.8.  -  30.8.2020 (do 3 hod.)  loučení s prázdninami s hasiči 
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Bod  4 

Předsedkyně informovala  o pracovním jednání  s p. Holasem (MAJ), které se uskutečnilo 

v Penčicích  26.2.2020. Bylo dohodnuto, že v r. 2020 budou  z fin.prostř.   MmPr  provedeny 

následující opravy  účelových komunikací:   

ÚK v chatové oblasti k.ú. Penčice ( podél chat ) a ÚK  v chatové oblasti k.ú. Penčičky  ( od 

Mlýna směrem na horizont -  poz. p.č. 715 ). 

Dále bude turbometodou provedena oprava  místních komunikací  v ul. Na Vrchu -  před 

Pohostinstvím a před obchodem v Penčičkách. 

Z vlastních fin. prostředků MČ bude provedena  rekonstrukce chodníků na ul. Tršická a 

Lipňanská.  Předběžná rozpočtová cena na tyto akce činí  2 311 tis. Kč  + PD  90 tis. Kč.  

 

Bod  5 -  Různé 

-  Ing. Haluzíková (TS)  e-mailem ze dne 14.1.2020 sděluje k našim urgovaným  požadavkům 

na likvidaci   náletů, odborné ořezání keřů a stromů v době veget. klidu 2019/2020, že  pro r. 

2019 byly fin. prostř. na tyto akce vyčerpány a z důvodu čerpání ŘD aj. byl k dispozici jen 

omezený stav pracovníků. Řeší se jen havarijní stavy, což není  případ naší MČ. 

-  Předsedkyně uvedla, že máme dlouhodobě požadavek na opravu  korodující části ryn na 

objektu v Rohové ul. č. 1.  Ing. Ministrová (odd.BS)  k naší urgenci uvedla, že není v současné 

době  schopna zajistit pro tuto opravu  klempíře a doporučila, abychom se sami pokusili  

klempíře zajistit, který by  ji zaslal cen. nabídku. 

-  P. Studenka a další občané si stěžují, že nejsou do Penčic doručovány Přerovské listy. 

Předsedkyně zajistí urgenci u distributora (event. u  vydavatele), aby  PL  byly do naší MČ 

opět doručovány.    

 

Bod  6  Úkoly pro členy MV (nebyly uloženy) 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
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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  25.3.2020. 

 

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil:  Miloslav Šváček 

 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


