
ıv Zápis ze 23. jednání místního výboru místnı cásti Penčice 

ze dne 30. 6. 2021 

Místojednáníz 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: 

. Úvod I-\

N . Požadavek odboru MAJ k majetkoprávním Záležìtostem 
. Stížnosti občanů na rušení nočního klidu UO 

.4> Vyvrácené dopravní značení na ul. K Buku - přes potok Olešnici 

. Různé U'I 

Úkoly pro členy MČ .°" 

Žádosti a podněty Směrované k MMPr .\' 

Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 9° 

Závěr S0 

Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 

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

Bod2 

Paní Poláková (MAJ) e-mailem ze dne 1.6.2021 informuje O žádosti pana P., vlastníka 

pozemků p. Č. 422 s rekreační chatou a p. č. 423 - oba pozemky v k. ú. Penčičky. Pan P. žádá 
o koupi části pozemku p. č. 437, který navazuje na jeho pozemek za účelem rozšíření 

pozemku užívaného krekreaci. Členové MV Penčice doporučují žádosti pana P. vyhovět. 
S tímto doporučením souhlasí všichni přítomní členové MV. 

Paní Poláková (MAJ) e-mailem ze dne 29. 6. 2021 informuje O žádosti paní K. J. o koupi části 
pozemku p. Č. 483/1, který navazuje na pozemky p. č. 487 a p. č. 486 s rekreační chatou ve 
vlastnictví žadatelky, (všechny pozemky v k. ú. Penčičky). Pozemek hodlá využívat k rekreaci. 
Členové MV Penčice doporučují žádosti paní K. J. vyhovět. Stímto doporučením souhlası 
všichni přítomní členové MV.

ı



Paní Poláková (MAJ), e-mailem ze dne 28.6.2021 informuje, že se řeší žádost Stavebníků: 
paní M. J., p. J.V. a p. L. K. O budoucím převzetí nově vybudovaného veřejného osvětlení pro 
novou lokalitu RD. Veřejné osvětlení bude vybudováno na pozemcích p. č. 500 a 499, (oba 
v majetku SMPr), na pozemku p. č. 211, (v majetku SBD Přerov) a na pozemku p. č. 264, (ve 
spoluvlastnictví paní J. a pana V.) - všechny pozemky jsou v k. ú. Penčice. Členové MV 
Penčice doporučují, aby bylo na pozemcích města, (p. č. 500 a 499), vybudováno veř. 

osvětlení. S tímto doporučením souhlasí všichni přítomní členové MV. 

Paní Poláková (MAJ) e-mailem ze dne 29.6.2021 informuje o budoucím převzetí komunikace, 
která vznikne mezi pozemky: p. č. 264 (spoluvlastníci paní M. J. a pan J.V.) a p. č. 263, 
(vlastník pan L. K.), do majetku města. Komunikace v šířce cca 8 m, (a v délce pozemků), je 
předběžně odsouhlasena odborem dopravy. Stavba komunikace má být financována 
stavebníky. Kolem budoucí komunikace má být postupně postaveno cca 12 RD. Zdebaty 
ktomuto bodu jednání vyplynulo, že postupným vybudováním nových RD lze očekávat 
zvýšení počtu obyvatel a omlazení struktury osob V MČ, což je vnímáno jako pozitivum 
uvedeného záměru. Všichni přítomní se však oprávněně obávají, že dopravní obslužnost při 
postupné stavbě cca 12 RD, (jedná se O dopravu stavebního materiálu vč. dovozu malty 
domíchávači, přepravu stavební techniky vč. jeřábů, dopravníků aj. techniky), bude 
zajišťována nákladní dopravou stonáží více jak 3,5 t. Při této příležitosti upozorňujeme 
orgány SMPr - zejména odbor dopravy, že veškerá doprava, (všeho potřebného na stavbu 
RD), do nové lokality bude probíhat po místní komunikaci ul. Rohová. Tato poměrně úzká 
místní komunikace, (určená především pro pěší, os. automobily a nákl. vozidla do 3,5 t) byla 
vybudována Z polní cesty. Nemá žádný tvrdý základ a je předmětem častých oprav. Má dva 
kritické pravoúhlé zákruty, které jsou u některých řidičů nákladních vozidel svyšší tonáží 
problematické na projetí. V minulém roce byla po několikaletém ,,flikování děr na vozovce" 
V ul. Rohová, provedena v okolí bytovky a vzákrutu oprava vozovky turbometodou. 
Doporučení MV Penčice k budoucímu převzetí komunikace a vůbec k budování RD v nové 
lokalitě spojujeme Sžádostí, aby příslušné orgány MMPr naší místní části zaručily, že 
v případě poškození povrchu vozovky v ul. Rohová, budou opravy hrazeny Z fin. prostředků 
města, (či jiných zdrojů) a nikoliv Z finančních prostředků MČ, která má velmi omezené fin. 
zdroje. S tímto stanoviskem vyslovili souhlas všichni přítomní členové MV. Z debaty vyplynul 
i návrh řešení dopravy do nové lokality RD, a to nikoliv prostřednictvím ul. Rohové, ale 

vybudováním komunikace Z polní cesty, (p. č. 499), směrem od hřbitova k nové lokalitě RD. 

Bod 3 

Paní Mgr. Horáková informovala O konkrétních stížnostech občanů na nedodržování hlukové 
vyhlášky vnaší MČ a rušení nočního klidu hlukem Z Restaurace „Hospůdka ve stodole". 
Občané se obrací se svými stížnostmi na tel. linku Policie ČR, náprava není viditelná.



Bod 4 

V noci Z 12. na 13. 6. 2021 skupina nezjištěných osob, (vandalů), vyvrátila všechno dopravní 
značení, které se týká omezené nosnosti vozidel projíždějících po mostě nad potokem 
Olešnice na ul. KBuku a jednotlivé části byly naházeny do potoka. MV Penčice 
prostřednictvím p. Sekaniny (Mě Policie), zajistil předání této informace správci této 
komunikace - KSS OI. Kraje - následující den bylo dopravní značení dáno do původního stavu. 

Bod 5 - Různé 

- Předsedkyně informovala, že 7. 6. 2021 byla v MČ posečením pozemků kolem 
objektu SMPr v Penčicích, Rohová ul. 1 - dokončena 1. seč zeleně. V budově je sídlo 
MV Penčice. Tráva v určité části pozemku dosahovala výše i 150 cm! 

- 8. 6. 2021 bylo provedeno blokové čištění. 
- 10. 6.2021 provedly TS strojem likvidaci trávy pod obrubníky chodníků 
- Na dotaz, zda budou členové SDH v Penčicích zajišťovat „hody“ V Penčicích, 

odpověděl p. Studénka, (člen MV a velitel SDH), že vzhledem ke ,,covidu” a dalším 
okolnostem S taneční zábavou pod lesem letos neuvažují. 

- Předsedkyně informovala, že byla objednána chemizace chodníků a dále pak oprava 
veřejného rozhlasu, (je nefunkční zařízení na stožáru v ul. Na Vrchu). 

Bod 6 Úkoly pro členy MV 
Pořadí/číslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
jednání Termín plnění 
MV/rok 
1/23/2021 

| 

- 

|

- 

Bod 7 Žádosti a podněty Směrované na MMPr 

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

Dle bodu 2 tohoto zápisu - poslední část týkající se Z: A. Salaba 
převzetí nové komunikace - problematická dopravní T: 

obslužnost do nové lokality RD po MK ul. Rohové 

Bod 8 Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 

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



Bod 9 Závěr 
Předsedkyně poděkovala čle 
28. 7. 2021. 

Zapsala: Ludmila Štefanová 
Ověřil: Miloslav Šváček 

Podpis: 

ıv Obdržíz Kancelar primátora 
Přílohy: 

nům Za účast a na Závěr uvedla, že příští Schůze Se bude konat


