
ıv Zápis ze 17. jednání místního výboru místnı cásti Penčice 

ze dne 30. 9. 2020 

Místojednání: Úřadovna v objektu MMPr, Rohová ul. 1, Penčice 
Přítomni: Štefanová Ludmila - předsedkyně 

Mgr. Horáková Alena 
Studenka Daniel 
Šváček Miloslav 
Volčík Milan 

Hosté: 

Program jednání: 

. Úvod I-\

N . Informace k rušení nočního klidu v Penčicích 
UO . Připomínky k plánu Zimní údržby MK 

:'> Oprava MK 
. Různé U'I 

.°" Úkoly pro členy MČ 
\| 

. Žádosti a podněty Směrované k MMPr 
O0 . Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 
kO . Závěr 

Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 

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

Bod2 
Policie ČR - OO Přerov 2 na žádost MV Penčice zaslala e-mailem ze dne 27. 9. 2020 informaci, 
že přijala 6 oznámení občanů, která se týkala rušení nočního klidu v Penčicích za období od 
27.8. do 26.9.2020. Tato oznámení byla Policií ČR zaslána příslušnému správnímu úřadu - 

odd. přestupků MMPr k dalšímu řízení. 

Bod3 
Byl projednán Stávající plán zimní údržby místních komunikací a rozhodnuto, aby pro období 
2020/2021 byl rozšířen o následující údržbu: - v k. ú. Penčičky rozšířit ZÚ MK ul. U Potoka 
před RD č.1 a č.2



v k. ú. Penčice rozšířit ZÚ MK ul. K Lesu až ke ,,Kříži” a dále pak od „Kříže“ V chatové oblasti 
Penčice Zajistit údržbu účelové komunikace do vzdálenosti cca 400 m. V chatách podél této 
ÚK celoročně bydlí občané, kteříjsou přihlášeni k TP V MČ Penčice. 
Připomínky kplánu ZÚ MK budou předloženy vdaném termínu MAJ p. Salabovi a p. 

Holasovi). 

Bod 4 
11.9.2020 byla dokončena turbometodou oprava MK ul. V Kótě. 

Bod 5 - Různé 

V sobotu 29.8.2020 se od 14 hod. uskutečnila velmi vydařená společenská akce pro děti, ale 
i dospělé „Loučení sprázdninami shasiči". Proběhly různé soutěže, vč. oblíbené 
,,kolečkyády", opékání špekáčků, pro děti byl kdispozici skákací hrad, aj. Předsedkyně 
poděkovala hasičům a všem ostatním, kteří se podíleli na realizaci této akce. 

Byly podány informace ohledně VOK na kom. odpad, VOK na BIO. Občané, kteří dosud 
neužívají 240 I nádoby na BIO mohou O 1 ks této nádoby požádat MAJ, (paní Ing. 

Kousalovou). 

Předsedkyně uvedla, že na MAJ (p. Salaba a Holas), byla e-mailem odeslána společně 
s fotodokumentací žádost na opravu „dlouhého chodníku" na ul. Tršická, (pod svahem, kde 
je situována aut. čekárna). Dle tel. informace pana Holase Ze dne 30.9.2020 se bude jednat 
O náročnější opravu chodníku, kterou provedou vrámci své volné kapacity TSMPr. 
Vletošním roce budou podbetonovány uvolněné kamenné kvádry, které lemují okraj 

chodníku. V příštím roce, (podle fin. Situace), proběhne přiměřená oprava chodníku. 

Paní Doupalová (MAJ), byla opětovně požádána O přehodnocení plánu sečení pro rok 2020 a 

to pozemku: svahu nad aut. čekárnou, neboťjsou na svahu uvedeny části pozemku, které se 
nemají v r. 2020 síct. Dle e-mailu paní Doupalové Ze dne 7.9.2020 byla bílá místa vymazána 
(tj. plocha, která se vlivem chybných podkladů Z GIS nesekla). 

Plocha svahu byla sjednocena sokolním počtem sečí (5x). Dále bylo paní Doupalovou 
uvedeno, že akáty rostoucí na stráni, budou v době vegetačního klidu vykáceny a následně 
chemicky ošetřeny, aby se Zamezilo růstu. 

Bod 6 Úkoly pro členy MV 
vı Pořadí/cıslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 

jednání MV/rok Termín plnění



1/17/2020 

| 

- 

|
| 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované na MMPr: 

Pořadí/číslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
jednání MV/rok Termín plnění 

1/17/2020 - 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
vı Pořadí/cıslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 

jednání MV/rok Termín plnění 

1/17/2020 - 

Bod 9 Závěr 
Předsedkyně poděkovala členům Za účast a na Závěr uvedla, že příští schůze se bude konat 
výjimečně v úterý 27. 10. 2020, (ve středu 28. 10. 2020 je státní svátek). 

Zapsalaz Ludmila Štefanová 
vv Overilz Miloslav Šváček 

Podpis: 

Obdržíz Kancelář primátora 

Přílohy:


