
Zápis Z 22. jednání místního výboru místní části Penčice 

ze dne 26. 5. 2021 

Místojednání: Úřadovna V objektu MMPr, Rohová ul. 1, Penčice 
Přítomní: Štefanová Ludmila - předsedkyně 

Mgr. Horáková Alena 
Studenka Daniel 
Šváček Miloslav 

Omluven: Volčík Milan - služební cesta 
Hosté: 

Program jednání: 
1. Úvod 
2. Požadavek odboru MAJ k majetkoprávním Záležitostem 

. Údržba Zeleně V MČ Penčice 
Žádost O opravu komunikace Z Penčic do Lipňan 

. Různé 
Úkoly pro členy MČ 

. Žádosti a podněty Směrované k MMPr 

. Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 
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Závěr S0 

Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 

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

Bod 2 

Na minulé schůzi byli členové seznámeni S dostupnými podklady k informaci odboru MAJ (panı 
Šindlerová, DÍS), že řeší žádost pana S. L. o odkup pozemků ve vlastnictví SMPr v k. ú. Penčice. 
Na minulém jednání nebyl kdispozici údaj O tom, co hodlá p. L. stak rozsáhlou výměrou 
pozemků dělat. Některé informace v jeho žádosti nebyly pravdivé. 

Pan L. na žádost odboru MAJ sdělil, že hodlá pozemky revitalizovat, Zbavitje zátěže bývalých 
3 ”vepřínů" a hospodářskyje využívat.

ı



Jednání schůze se zúčastnil pan P. H., který má s Městským úřadem vPřerově uzavřeny 2 

nájemnísmlouvy, (obě Z 26.9.1995), a to na pronájem celého pozemku p. č. 20 O výměře 819 
m2 a pronájem části pozemku p. č. 19, ve výměře 425 m2 Z celkové výměry pozemku 10 018 
m2. Na pronajaté části pozemku p. č. 19 stojí objekt ve vlastnictví pana H. Jedná se o jeden ze 
tří ,,vepřínů”. Velmi poškozený a dlouhodobě neužívaný objekt před mnoha lety odkoupil od 
ZD Kokory p. H. Tento objekt zrekonstruoval a od té doby jej užívá. O všechny pronajaté 
plochy pozemků se řádně stará, o čemž svědčí i vysázený sad. Pan L., hodlá od SMPr dle své 
žádosti rovněž odkoupit i pozemky pronajaté panem H. Členové MV nevidí důvod, proč by 
měly být panu L. tyto již zrevitalizované pozemky odprodány. 

Na pozemcích se nyní nenacházejí žádná torza staveb. Pan L. se ve své žádosti zmiňuje, že 
hodlá pozemky zbavit zátěže bývalých tří ”vepřínů". K tomu dodáváme, že v 50 letech min. 
století, Zde původní JZD Penčice postavilo tři drůbežárny Z heraklitu, (obitého dřevěnými 
deskami) na betonové plotně. Po zrušení chovu drůbeže, pak zde ZD Kokory provedlo 
minimální opravu objektů, které pak sloužily jako odchovny selat. Po určité době byl odchov 
selat v těchto nevyhovujících objektech zrušen a objekty zůstaly prázdné. Jeden ze tří objektů 
vdalšich letech odkoupil a opravil pan H. Další dva objekty, (heraklitové sobedněním), již 
vizuálně na pozemcích neexistují. Na základě proverení na místě samém, se na uvedených 
pozemcích nenachází žádný systém jímek, ojejichž likvidaci se p. L. zmiňuje. 

vv Všichni přítomní členové, (4 Z celkového počtu 5), v debatě zamerené na posouzení žádosti 
p. L., dospěli k tomuto závěrečnému stanovisku: 

MV Penčice n e d o p o r u č uje žádosti pana L. o odkup pozemků v celkové výměře 11 411 
m2 vyhovět. S ohledem na zjištěné skutečnosti, nabyli přítomní členové MV Penčice dojmu, 
že se může jednat o spekulativní nákup pozemků. 

Bod 3 

Předsedkyně uvedla, že 19. 5. 2021 MV Penčice obdržel od paní Doupalové (MAJ) e-mail, který 
obsahoval aktualizovanou mapu sečení k datu 19.5.2021 pro rok 2021. Vzhledem k tomu, že 
zde nebyly uvedeny některé plochy pozemků, které byly dlouhá léta V plánu sečení, (v cyklu 
5×), byla tato skutečnost paní Doupalové ihned písemně sdělena a požádáno o nápravu. 
Rovněž nejsme spokojeni S rozsahem sečení zeleně na DH V Rohové ul. 1. 

Je posečena zeleň kolem hracích prvků -součástí sečení DH musí být i část zeleně od chodníku 
k hracím prvkům a v místech, kde je posezení pro děti a jejich doprovod. Uvedené problémy 
se v současné době řeší S paní Doupalovou. Tráva kolem objektu SMPr, v Rohové ul. 1, je místy 
až 120 cm vysoká. K datu konání schůze není dokončena 1 Seč zeleně.



Bod 4 

Přítomní byli seznámeni S tím, že 20.5.2021 byl panu Ing. T. Boudovi Zaslán e-mail S žádostı o 
provedení opravy poškozené komunikace Z Penčic do Lipňan, která je částí objízdných tras na 
Tršice, event. Olomouc. Součástí žádosti byla i fotodokumentace. Jedná se O komunikaci III 

třídy, která je ve správě SSOK. Dle vyjádření p. Zavadila - šéfa přerovského cestmistrovstvı 
SSOK ze dne 24. 5. 2021 - mají v plánu uvedenou komunikaci opravit. 

Bod 5 - Různé 

- 15. 5.2021 byl proveden svoz nebezpečného odpadu 

- VOK na komunální odpad nebudou podle posledních informací Z TS přistavovány. 

Bod 6 Úkoly pro členy MV 
ıvı Pořadı/cıslo Zadání úkolu, (požadavku) 

jednání MV/rok 
Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/22/2021 - 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované na MMPr 
vı Pořadí/cıslo Zadání úkolu, (požadavku) 

jednání MV/rok 
Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/22/2021 - 

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

jednání MV/rok 
Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/22/Z021 -



Bod 9 Závěr 

Předsedkyně poděkovala členům Za účast a na Závěr uvedla, že příští schůze se bude konat 
30. 6. 2021. 

Zapsalaz Ludmila Štefanová 
Ověřil: Miloslav Šváček 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 
Přílohy:


