
Zápis ze 24. jednání místního výboru místní částí Penčice 

ze dne 28. 7. 2021 

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

Mgr Horáková Alena 
Šváček Miloslav 
Volčík Milan 

Omluven: Studenka Daniel- zahraniční dovolená 

Hosté: I. V., L. N., paníV. - občanky Penčic, npor. lng. Bc. Jana Hlobilová - 
Přerov 2, paní H. Blaťáková - starostka Zábeštní Lhoty a p. J. N. za 
„Hospůdka ve stodole" 

Program jednání: 

. Úvod IQ

N . Projednání stížností občanů Penčìc na nedodržování nočního klidu 
UO . Informace k údržbě zeleně 

Informace k rekonstrukcím chodníků .4> 

U1 
. Různé 

.°" Úkoly pro členy MČ 
\| 

. Žádosti a podněty Směrované k MMPr 
OO . Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 

. Závěr LD 

Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 

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

Bod Z 

Předsedkyně přivítala všechny přítomné. Uvedla, že na základě stížností občanů na 
nedodržování nočního klidu, který je rušen hlukem Z restaurace „Hospůdka ve stodole", 
která Se nachází vtěsné blízkosti obydlené části Penčic - ale na katastru Zábeštní Lhoty, 
pozvala na jednání dnešní Schůze zástupkyni Policie ČR, Starostku Zábeštní Lhoty a pana N., 
který zastupuje majitelku restaurace, (jeho dceru). V průběhu debaty ktomuto bodu byla 
uvedena řada námětů ke zlepšení stávající situace. Jak budou některé, (Z reálných námětů) 
účinné, bude patrné v následujícím období.



Npor. lng. Hlobilová uvedla, že příslušníci Policie ČR zaznamenali určitý počet oznámení 
občanů Penčic na rušení nočního klidu, což bude podkladem pro zaslání oznámení na MMPr 
- přestupkové odd. k dalšímu řízení. Konkrétní doporučení pro restauraci navrhla i paní 
Blaťáková - starostka Záb. Lhoty. 

Bod 3 

Jak bylo na minulé schůzi konstatováno, 1. Seč zeleně byla ukončena v Penčicích 7.6.2021. 
Do konce června, kdy byly původně plánovány „hody“ v Penčicích a očekávalo se otevření 
koupaliště, proběhla 2. Seč. V průběhu veg. klidu 2020/2021 nebyla provedena paní 
Doupalovou (MAJ) doporučená chemìzace Zlikvidovaného akátí, (na pozemcích p. č. 130 a 

131 v k. ú. Penčice). V rámci veg. klidu byly pouze Zlikvidovány (vysekány) nálety vzrostlých 
akátů na pozemku p. č. 131. MV trvá na posečení mladého akátí na pozemku p. č. 130, a to 
v rámci sečení zeleně svahu u aut. čekárny. Záležitost S TS řeší předsedkyně. 

Bod 4 

Předsedkyně podala informaci k investičním akcím. Dle informace, (odb. MAJ), byly na 
Stavební úřad v Přerově, byly předloženy žádosti o vydání stavebního povolení na stavební 
akce: „Rekonstrukce chodníku na ul. Tršická” a na „Rekonstrukci chodníků na ul. Lipňanská 
,,- etapa B + C. 

Bod 5 - různé 

- Předsedkyně informovala o urgencích na provedení opravy veřejného rozhlasu a 

chemizaci chodníků. 

- Vpátek 9. 7. 2021 nebyl vkonkrétní lokalitě vPenčičkách proveden svoz 
komunálního odpadu. Záležitost byla řešena STS, kde bylo kontrolou kamerového 
záznamu zjištěno, že svoz nebyl vdané lokalitě proveden. TS se občanům Penčic 
omluvily a další pracovní den byl svoz odpadu dokončen. 

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

1/24/Z021 - 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované na MMPr 

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



1/24/Z021 
|-

N 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

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

1/24/Z021 - 

Bod 9 Závěr 
Předsedkyně poděkovala členům za účast a na Závěr uvedla, že příští Schůze se bude konat 
25.8.2021. 

Zapsalaz Ludmila Štefanová 
Ověřil: Miloslav Šváček 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy:


