
ıvı Zápis Z 21. jednání místního výboru místnı casti Penčice 

ze dne 28. 4. 2021 

Místojednání: 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 odboru MAJ k majetkoprávnim Záležitostem 
3. informace ke stavební akci "Rekonstrukce chodníků na ul. Tršická a 

Lipňanská v MČ Penčice" 
informace k rekonstrukci „dlouhého chodníku" na ul. Tršická 

. Různé 
Úkoly pro členy MČ 

. Žádosti a podněty Směrované k MMPr 

. Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 

oo\ı_o`›u-ı;|> 

LO . Závěr 

Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 

Po přivítání členů na této schůzi bylo konstatováno, že Schůze je usnášeníschopná. Plánované 
schůze MV Penčice v měsíci O2 a 03/2021, se Z důvodu koronaviru nekonaly. 
Bod 2 

MV obdržel 19. 4. 2021 e-mail od paní Šindlerové, DiS. (MAJ), v němž informuje, že se řeší 
žádost p. S. L., V Kótě 139/7, Penčice o odprodeji pozemků v majetku SMPr, p. č. 19, 20 a 308 
(všechny v k. ú. Penčice) a žádá stanovisko MV Penčice k tomuto odprodeji pozemků. V žádosti 
pana L. je uvedeno, že pozemkyjsou léta neudržované, Zarostlé náletovými dřevinami, křovím 
a kopřivami. Nachází se na nich zbytky staveb 3 vepřínů a soustavy různých jímek.



Pro posouzení dané situace pořídil jeden Z přítomných členů MV fotodokumentaci některých 
částí pozemků, které hodlá pan L. odkoupit. V debatě ktomuto bodu jednání bylo 
konstatováno, že některé údaje vžádosti p. Látala jsou nepravdivé, (např. pokud se týká 
zbytků 3 vepřínů, soustavy různých jímek aj). Pan L. žádá odprodat i plochy, které SMPr na 
základě dlouholeté smlouvy pronajalo soukromé osobě - jedná se O plochy udržované. 
V žádosti rovněž nebylo uvedeno, jak hodlá Pan L. tak velkou plochu pozemků - 11 411 m 2 

využívat. Všichni přítomní členové souhlasí s tím, aby paní Šindlerová, DiS., byla o zjištěných 
skutečnostech informována. Po doplnění chybějících informací se budeme tímto případem 
zabývat na příští schůzi (26. 5. 2021). 

Bod 3 

Předsedkyně uvedla, že na posledním jednání MV Penčice byla podána informace, že 4.1.2021 
bylo vydáno SÚ Přerov "Společné rozhodnutí na stavbu „Rekonstrukce chodníků na ul. Tršická 
a Lipňanská v MČ Penčice". Proti tomuto rozhodnutí podal dne 27.1.2021 opětovně odvolání 
účastník řízení pan L. Ch. SÚ Přerov svým rozhodnutím ze dne 15.2.2021 zastavil Společné 
územní a stav. řízení, které bylo zahájeno 19.8.2020 na základě žádosti podané SMPr. MV 
Penčice po dohodě sodborem MAJ souhlasí, že podklady ze SÚ Přerov budou staženy a 

stavební akce bude rozdělena na 2 samostatné akce a to: 

a) ul. Tršická -trasa A a b) ul. Lipňanská -trasa B + C 

Projektant přepracuje potřebná zadání a podá na SÚ Přerov žádost o stavební povolení na 
stavební akci „Rekonstrukce chodníků na ul. Lipňanská (trasa B + C)". 

Bod 4 

Dle informace p. Holase (MAJ) projektant nemá dosud, (vlivem koronavirových opatření), od 
všech oslovených institucí sdělení týkající se sítí, což je součástí podkladů k žádosti O vydánı 
stavebního povolení. Kolem „dlouhého chodníku“ se uskutečnily 2 pracovní schůzky na místě 
samém S projektantem p. Kubou, zást. MAJ - p. Holasem a na jedné schůzce byl přítomen i 

zást. MV Penčice p. Šváček. P. Holas byl informován O vodovodní přípojce k RD pana H., při 
jejímž budování došlo k poškození stávajícího chodníku. P. Holas bude řešit s panem H. odvod 
vody Z okapů RD. 

Bod 5 Různé 

0 Přítomní byli seznámeni S obsahem e-mailu p. D. Studenky ze dne 7. 4. 2021, v němž 
důrazně upozorňuje na to, že dochází k devastaci místní komunikace - ul. Rohová, která 
je způsobena těžkou technikou, která jezdit. č. na poz. p. č. 194/1, kde probíhá Stavba 
RD. Je nutno připomenout, že Rohová ul. je vybudována z polní cesty bez potřebného 
tvrdého základu. Jmenovaný navrhuje umístění Zákazové dopravníznačky pro auta nad 
3,5 t. E-mail byl zaslán kposouzení na Odbor MAJ a řešen s p. Sekaninou Z MP. 
Instalace Zákazové dopravní značky není doporučená. Každý stavebník totiž může

ı



v případě vydání stavebního povolení požádat O výjimku. Přítomní členové konstatují, 
že je nutné, aby před vydáním stavebního povolení byla odborně posouzena i otázka, 
zda je pro Zajištění každé stavby RD vtéto lokalitě, která si pochopitelně vyžádá 
dopravu auty vyšší tonáže, vhodná příjezdová komunikace. Určitě to není MK - ul. 
Rohová: opravená turbometodou, která byla původně polní cestou a je určena 
především pro pěší a dopravu pro auta do 3.5 t. MČ Penčice nemá fin. prostředky, aby 
zajišťovala opravu poškozené MK. 
Předsedkyně informovala O poznatcích Zjednání Schůze Výboru pro MČ, která se 
konala 8. 4. 2021. 
V chatové oblasti Penčičky - U Mlýna - po průtrži mračen v minulém roce, je ucpaná 
část potrubí, kterým je odváděna voda ze svahu - byl dán podnět k řešení na Odbor 
MAJ. 
Proběhla výměna dalšího sloupu el. Vedení - na MK nad aut. čekárnou - který byl 
poškozen při větrné Smršti počátkem října minulého roku. 

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

jednání MV/rok Termín plnění 

1/21/Z021 
|-

| 

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

jednání MV/rok Termín plnění 

1/21/2021 Při vydávání stav. povolení na stavbu RD řešit i MAJ: P. Školoud 
otázku příjezdové komunikace ke stavbě RD. MK 
ul. Rohová není vhodná pro dopravu auty vyšší 
tonáže - viz bod 5 tohoto zápisu. 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

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

1/21/Z021 
|-

|



Bod9Závěr 
Předsedkyně poděkovala členům za účast a na Závěr uvedla, že příští Schůze se bude 
26.5.2021. 

Zapsala: Ludmila Štefanová 
vv 

Overilz Miloslav Šváček 

Podpis: 

Obdržíz Kancelář primátora 
Přílohy:


