
Zápis ze  16. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne  26.  8. 2020 

 

                                          

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 

Po přivítání členů na této schůzi bylo konstatováno, že schůze je usnášení schopná. 

Bod  2 

Na jednání schůze se dostavila pí. npor. Ing. Bc. H., která zastupovala  pozvaného  ředitele 

Policie ČR - OO Přerov 2 p. plk. L.. Dále se dostavili  občané Penčic pí. V. a p. Ing. H. 

Předmětem jednání bylo trvalé rušení nočního klidu hlukem  z Pohostinství  p. J. N., které se 

nachází v těsné blízkosti Penčic, ale na kat.území obce Zábeštní Lhota. Předsedkyně uvedla, 

že po jednání  na minulé schůzi (kde byla tato problematika již řešena) se obrátila na Policii 

ČR  s dotazem, jak jsou řešeny stížnosti občanů na tel. lince 158. Byla poskytnuta informace,  

že Policie ČR  ze zákona každou stížnost či oznámení musí řešit. Následně byli  e-mailem 

informování všichni členové MV, aby stěžující si občany poučili jak mají při rušení nočního 

klidu postupovat. 

 

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  a  Ing. L. H.- občané Penčic 
npor. Ing. Bc.  J. H. - Policie ČR  -  OO Přerov 2 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Rušení nočního klidu v Penčicích 

                3. Špatný stav chodníku na ul.Tršická (dlouhý chodník před 
aut.čekárnou a pomníkem padlých) 

4. Informace ke stavbě „Rekonstrukce Rekonstrukce chodníků na ul. Tršická a Lipňanská  v MČ Penčice 

5. Různé 

6. Úkoly pro členy MČ 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9. Závěr 
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Pí. npor. H. potvrdila zákonnou povinnost  Policie ČR řešit  všechny stížnosti občanů. Uvedla, 

že  nahlášené případy rušení nočního klidu  v posledním období  jsou v malém rozsahu, což 

ale dle debaty se stěžujícími si občany neodpovídá skutečnému stavu.  Závěrem bylo 

doporučeno situaci po měsíci vyhodnotit, ze strany Policie ČR zjistit  počet přijatých stížností 

a zda řešené stížnosti vedly ke zlepšení  současného stavu.  Četnost přijatých stížností může 

poté Policie ČR doložit jako doklad pro event.  přestupkové řízení  na MmPr. Místní výbor 

není v pozici obecního úřadu a má jen omezené možnosti zajištění nápravy. 

Bod  3 

Členové MV přijali několik stížností občanů na špatný stav „ dlouhého“  chodníku na ul. 

Tršická, který vede podél svahu s aut. čekárnou a svahu na němž je pomník padlých. 

Fotosnímky s žádostí o provedení opravy byly zaslány  p.  Salabovi  a p. Holasovi (MAJ). 

Bod  4 

Přítomní byli seznámeni s plánovanou  stavební akcí „ Rekonstrukce chodníků na ul. Tršická a 

Lipňanská“. O stavební povolení bylo požádáno 19.8.2020. Akce má  3 trasy. Trasa A na ul. 

Tršická - délka 86,22 m. Trasa B na ul. Lipňanská - délka 62,23 m. Trasa C na ul. Lipňanská - 

délka 126,38 m. 

Bod  5 - Různé 

a) V Přerově a v jeho místních částech mají být distribuovány Přerovské listy. Do Penčic 

byly v letošním roce občanům doručeny pouze 1 x ( v 07/2020) a to až po stížnosti  

zaslané pí. Bc Chalupové. Do Penčic nebyl doručen ani výtisk, pro který na vyžádání 

redaktorky pí. F.,  byly poskytnuty materiály o naší MČ. Urgence u vydavatelství 

nebyly řešeny. 

b) Přítomní byli informováni  o škodách vzniklých 14.8.2020 (silné poryvy větrů a průtrž  

mračen), které vznikly na opravené  účelové komunikaci, která je situována ve svahu 

(pozemek p.č. 715) v chatové oblasti U Mlýna. 

c) Byla provedena chemizace chodníků. 

Bod  6  Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 
 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

   

 



    3 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované na MMPr 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

 Zajištění opravy dlouhého chodníku na 
ul. Tršická - dle bodu 3 tohoto zápisu 

pp. Salaba a Holas 
(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  30.9.2020. 

 

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil:  Miloslav Šváček 

 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


