
Zápis ze 14. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne 24. 6. 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. Údržba zeleně v r. 2020 

4. Termíny schůzí MV do konce r. 2020 

5. Různé 

6. Úkoly pro členy MV 

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 

Byl projednán obsah e-mailu p. Štajnara (MAJ), v němž žádá o vydání stanoviska MV Penčice 

k žádosti manželů  M  a S  M , aby  Stat.m.Př. vydalo souhlas se 

stavbou a o uzavření smlouvy o právu  provést stavbu sjezdu, vodovodní a kanalizační 

přípojky na pozemku p.č. 208 v k.ú. Penčice.  Všichni přítomní členové  doporučují, aby  

žádosti manželů M  bylo vyhověno. 

 

Po průběhu minulé schůze  (27.5.2020) bylo všemi  5 členy MV odsouhlaseno, aby bylo 

pozastaveno odeslání stanoviska  MV k žádosti p. M  H . Předsedkyně požádala 

MAJ (pí. Polákovou) o prodloužení termínu  k jeho předložení. Byly zjištěny nové okolnosti. 
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Na základě debaty k tomuto bodu  bude  na odbor MAJ odesláno stanovisko  MV k žádosti p. 

H , jak bylo doporučeno na min.schůzi. Trváme však na tom, že po event. odprodeji 

pozemků (především poz. p.č. 127)  nebude ( ale ani v budoucnu ) tento pozemek  využíván 

jako parkovací plocha pro mot.vozidlo.  Dle katastru nemovitostí  bylo zjištěno, že majitel RD 

p. H  je  občanem SR  s bydlištěm na Slovensku. Protože z MAJ nemáme bližší 

informace, předpokládáme, že občanem  zdrav.postiženým bydlícím  v RD v Penčicích ,je 

žadatel.   Členové MV doporučují, aby pro parkování vozidla osoby ZTP byl využíván, po 

dohodě s jeho majitelkou, pozemek v blízkosti  RD p. H  (býv.hřiště).                                                 

Bod  3 

K údržbě zeleně v Přerově a jeho MČ v roce 2020 podal informaci na jednání Výboru pro MČ  

p. Ing. Střelec. M.j. uvedl, že pro rok 2020 budou platit  nová pravidla.V současné době je 

provedena 1 seč . Druhá a event. další seč bude probíhat  podle dispozic .  Sečení bude 

probíhat  na vyšší pokos - ne do „vyholení“ pozemku. V případě sucha nebude platit  sečení  

v cyklu 5 sečí za sezonu. 

Bod  4 

Byl projednán požadavek  pí. Vodákové (KP), aby byly předloženy termíny schůzí MV do 

konce roku 2020. 

MV Penčice bude konat schůze v těchto termínech: 

29.7.2020,   26.8.2020,  30.9.2020,  27.10.2020 a 25.11.2020. 

Bod  5 -  Různé 

- Mgr Horáková  informovala o opětovném  znečišťování komunikací při převážení 

slámy  z Penčic do Kokor.  S předsedou ZD bude řešit předsedkyně. 

- Ing. Ministrová vystavila objednávku na opravu části ryn na objektu v Rohové ul. 1 

- P.Studénka informoval, že v důsledku koronaviru  nebudou členové SDH Penčice 

zajišťovat „hody v Penčicích“ 

 

Bod  6  Úkoly pro členy MV 

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  29.7.2020. 

 

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil:  Miloslav Šváček 

 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


