
Zápis ze  13. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne  27. 5. 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 majetkoprávním záležitostem 

3. Informace k údržbě MK 

4. Rekonstrukce ul. Tršic  Rekonstrukce páteřní komunikace MČ - ul. Tršické 

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 informovala, že pí. Poláková (MAJ) e-mailem ze dne 14.5.2020 žádá, aby se MV 

vyjádřil  k žádosti p. M. H. (vlastníka  pozemku p.č.  134 v k.ú. Penčice  s RD č.84/47 na ul. 

Tršická) o koupi navazujících pozemků p.č. 127 a p.č. 130 (oba v k.ú. Penčice) Poz. p.č. 127 

hodlá žadatel využít  jako zahradu  a zčásti jako odstavnou plochu pro os.vozidlo. V současné 

době žije v RD držitel průkazu ZTP. 

Z diskuze  k tomuto bodu vyplynulo, že  pozemek p.č. 127 je naprosto nevyhovující pro 

event. parkování os.vozidla. Pozemek se nachází mezi aut. čekárnou a RD p. H. Pod ním 

probíhá dlouhý chodník ( jednak pro chodce - důležitý zejména pro děti, starší lidi a maminky 

s kočárky -  spojuje 2 lokality Penčic)  a dále je zejména důležitou přístupovou cestou 

k autobusové čekárně. Tento chodník je situován cca 30 cm  nad úrovní páteřní komunikace  

ul. Tršická.  
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Pozemek p.č. 130 navazuje na pozemek p.č. 127 a je v příkrém svahu. Nad ním probíhá  MK.  

Údržba tohoto pozemku je náročná.   

Z diskuze vyplynulo doporučení: parkování os.vozidla  v blízkosti RD p. H.  na nevyužívaném 

soukromém pozemku (dříve hřišti)  - v těsné blízkosti křižovatky na Záb.Lhotu. Soukromý 

pozemek je ve vlastnictví pí. Ing. S. V., Olomouc. 

MV Penčice doporučuje prodej  pozemků p.č. 127 a 130 pouze za předpokladu, že zejména 

poz. p.č. 127 nebude ( ale ani v budoucnu) využíván k parkování  os. vozidla. 

O prodeji pozemků bylo hlasováno následovně:  pro prodej byli 3 členové ( většina) , 2 

členové prodej pozemků nedoporučují. 

Bod  3 

Přítomní byli seznámeni  s informací p. Holase (MAJ), která se týkala  opravy MK. Máme 

příslib, že  se v 07/2020  uskuteční systémem turbo  oprava místní komunikace ul. Na Vrchu ( 

a to v blízkosti Pohostinství+Kapličky a  kolem obchodu)  a dále pak v  ul. V Kótě. 

Bod  4 

Předsedkyně informovala, že  MČ Penčice byla  investorem stavby (VaK Př) vyloučena před 

podáním žádosti o dotaci ( T: do 18.1.2018) pro vysoké fin. náklady  ( přepočtené na 1 

občana přihlášeného k TP v Penčicích ) z akce „ Kanalizace  Čekyně, Penčice + ČOV“. S občany 

Penčic byla tato záležitost řešena na veřejné schůzi  20.2.2018. Průběh této veř. schůze je 

popsán v zápise z jednání MV Penčice  28.2.2018.  Občané Penčic důrazně požadovali, aby 

v tomto případě  jednali představitelé MMPr s příslušnými orgány Hejtmanstvím Ol. kraje, 

aby bylo pokračováno alespoň na rekonstrukci  komunikace vedoucí z Přerova směrem na 

Doloplazy, na níž byly práce  provedeny na trase od Předmostí ke hřbitovu v Čekyni a poté, 

co se rozhodlo, že bude v Čekyni a Penčicích probíhat stavba kanalizace, byly práce 

pozastaveny.   Občané  požadovali , aby byla projednána  možnost pokračování této 

rekonstrukce  na dílčím úseku : na katastru Penčičky a Penčice. MV Penčice nemá  do 

současné doby potřebné informace. Domníváme se, že pokud se bude čekat až se dokončí 

kanalizace Čekyně, poté pak rekonstrukce komunikace v Čekyni - může nastat doba, že se 

v Penčicích  nedočkáme vedle toho, že zde nebude zatím jak kanalizace, tak nebude 

provedena ani rekonstrukce naší páteřní komunikace ul. Tršické. 

Bod  5 - Různé 

- Proběhla oprava fasády objektu MMPr v Penčicích, ul. Na Vrchu, v němž je obchod 

- V 05/2020 proběhla 1 seč zeleně 
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- p. Sekanina (MěPol) byl požádán, aby řešil parkování vozidel na novém chodníku na 

ul.Lipňanská 

 

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 
 

 Dle bodu 4. tohoto zápisu  řešit s Hejtmanstvím  
Ol.kraje dílčí úsek rekonstrukce  komunikace Přerov-
Doloplazy (na katastru Penčiček a Penčic) 

p. nám.Michal 
Zácha 

 

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  24.6.2020. 

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil:  Miloslav Šváček 

 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


