
Zápis z  15. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne  29. 7. 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: I.V. - občanka Penčic 

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Nedodržování  hlukové vyhlášky  v Penčicích 

3. Požadavky odb. MAJ k majetkoprávním záležitostem 

4. Opravy místních  komunikací 

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 

Na jednání MV Penčice  se dostavila pí. I.V. Jménem svým i dalších občanů podává stížnost 

na nedodržování hlukové vyhlášky v Penčicích. Několikrát do týdne  se konají v Pohostinství u 

p. J. N. různé akce ( svatby, oslavy a  j.), při kterých  do noci  hraje hudba vč. halasného 

vystupování moderátorů, zpěváků a j. osob. Hluk po 22 hodině, vycházející z Pohostinství, 

které  se nachází v těsné blízkosti Penčic  (ale je na k.ú. obce Záb. Lhota) dlouhodobě ruší 

občany v MČ.  Je porušována  hluková vyhláška, dle které má být po 22 hodině zajištěn 

v místní části noční klid.  Pí. Vančurová na dotaz, zda se se svými stížnostmi obrátila na Policii 

ČR (tel.linku 158) uvedla , že tak učinila dříve  a službu konajícím  policistou  jí bylo sděleno, 

že  zákroky policistů v podobných případech nemají v podstatě význam, neboť po jejich 

odjezdu z místa kde hluk prověřovali, většinou hluk opět pokračuje.  MV Penčice se bude 

nedodržováním hluk. vyhlášky  zabývat. 
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Bod  3 

Předsedkyně uvedla, že pí. Mgr Soldanová (MAJ)  e-mailem ze dne  8.7.2020  sdělila  

informaci k zaslanému stanovisku MV Penčice k žádosti p. M.H. o odprodej pozemků p.č. 127 

a 130 ( oba v k.ú. Penčice), dle které  nelze našim podmínkám  dostát. Ze  stanovených 

podmínek se lze vymanit  např. převodem na jinou osobu.  S vědomím tohoto faktu vyzvala 

MV Penčice, aby předložil  své konečné stanovisko k žádosti p. H. Záležitost byla  individuelně 

projednána  se všemi členy MV Penčice. Všech pět členů MV (s ohledem na zjištěné 

skutečnosti) souhlasí s vydáním  konečného stanoviska k žádosti p.M.H., v němž doporučuje  

jeho žádosti o odprodej pozemků p.č. 127 a 130 (oba v k.ú. Penčice) nevyhovět. Konečné 

stanovisko k žádosti p. H. bylo zasláno  pí. Mgr Soldanové a pí. Polákové (MAJ) e-mailem 

16.7.2020. 

Pí. Poláková (MAJ) e-mailem ze dne 24.6.2020 žádá, aby se MV Penčice vyjádřil k žádosti pí. 

H. P., V Kótě 6,  Penčice, o  koupi  části pozemku p.č. 25 v k.ú. Penčice, který se nachází za 

jejím RD za účelem užívání jako zahrada. MV Penčice doporučuje  žádosti pí. P. vyhovět. 

S tímto stanoviskem vyslovili souhlas všichni přítomní členové MV Penčice. 

P. Jan Štajnar (MAJ) e-mailem ze dne  22.7.2020 sděluje, že p.  B. B. a pí. P.B. B. podali  

žádost o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku  p.č.  539/1 

v k.ú. Penčičky. Jedná se o stavbu vodovodní přípojky k objektu  ev.č. 17 v k.ú. Penčičky U 

Mlýna. MV Penčice doporučuje žádosti p. B. a pí. B. B. vyhovět. S tímto stanoviskem vyslovili 

souhlas všichni  přítomní členové MV Penčice. 

P. Jan Štajnar (MAJ) e-mailem ze dne 22.7.2020 sděluje, že pí. M. M. podala žádost o vydání  

souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p.č. 540 v k.ú. Penčičky. 

Jedná se o stavbu vodovodní přípojky k objektu ev.č.  108 v k.ú. Penčičky  U Mlýna. MV 

Penčice doporučuje žádosti pí. M. vyhovět. S tímto stanoviskem vyslovili souhlas všichni 

přítomní  členové MV Penčice.  

Pí. Poláková (MAJ)  e-mailem ze dne 27.7.2020  sděluje, že manželé  Zuzana a Roman 

Hanákovi, Tršická 87/11 b požádali  o odkoupení pozemku p.č. 3 a části pozemku p.č. 684/2 

(oba v k.ú. Penčičky). Zmíněné pozemky se nachází před jejich domem a obchodem. Členové 

MV v rámci diskuze konstatovali, že  manželé H. mají RD  situován především do ul. Tršická a 

to vč. vjezdu do jejich garáže. Oba pozemky jsou v prostoru mezi RD manž. H. a objekty 

v majetku Stat.m.Přerova ( obchod smíšeným zbožím a objektem SDH Penčice vč. HZ). 

K těmto objektům v majetku města je třeba (právě z těchto pozemků)  do budoucna zajistit 

dostatečný přístup a to: pro event.opravy,rekonstrukce a j. MV Penčice nedoporučuje 

žádosti manželů H. vyhovět. S tímto stanoviskem vylovili souhlas všichni přítomní členové 

MV Penčice. 
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Bod 4 

Předsedkyně informovala, že 24.7.2020 byly provedeny turbometodou opravy MK ul. Na 

Vrchu.  Byla provedena oprava části MK v blízkosti Pohostinství  U Kapličky  a dále pak část 

MK v blízkosti obchodu se smíšeným zbožím.  

 

Bod  5 - Různé 

- Přítomní byli seznámeni  s výsledkem  šetření stížnosti  občanů, která se týkala 

vyvezeného odpadu za hřbitovní zeď  a  zbytku betonu před bránu hřbitova 

v Penčicích.  Viníky zjistil  p. Sekanina (Mě Policie) - jednalo se o pracovníky 

kamenické firmy. 

- Předsedkyně informovala  o své účasti na  jednání dne 27.7.2020, které se týkalo 

dopracování PD  pro provedení stavby na akci „Kanalizace Penčice“. Jednání svolali 

zástupci fi Projekty Vodam ( Ing. K. a Ing. M.). Jednání se dále zúčastnili : Ing. P. a p. R. 

( za MmPr) a p. náměstek M.a (za VaK Přerov). 

- P. Studénka informoval  o stížnosti občanů, která se týká neposečeného  zarostlého  

pozemku vysokými kopřivami  mezi potokem Olešnice a plotem kolem hřiště na MK - 

s p. Š projedná předsedkyně. 

- P.  Šváček informoval o stížnosti p. Z., týkající se strouhy vedoucí z ul. Dražka.  

Strouha vedoucí směrem k potoku Olešnice je ve velmi špatném stavu. V celé své 

délce je zarostlá. V části vyústění kanalizace  je do ni shrnuta  tráva posečená 

z blízkého okolí.  S p. Kašpárkem (MAJ) bude řešit předsedkyně. 

 

 

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 
 

 Zajištění vyčištění strouhy  z ul. Dražka 
k potoku Olešnice (dle bodu 5 ) 

p. Mir.Kašpárek (MAJ) 

 

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  26.8.2020. 

 

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil:  Miloslav Šváček 

 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


