
Zápis ze 28.  jednání místního výboru místní části Penčice ze dne 24. 11. 2021 

 

Místo jednání: Úřadovna  v objektu MMPr, Rohová ul. 1, Penčice 

Přítomni: Štefanová Ludmila     - předsedkyně 

 Mgr. Horáková Alena 

 Studenka Daniel 

 Šváček Miloslav 

 Volčík Milan 

Omluven:  

Hosté: Irena Vančurová - obč   

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Ukončení stavby „Rekonstrukce chodníku na ul. Tršická“ 

3. Ukončení stavby „Rekonstrukce mostu přes potok Olešnici na ul. 
Tršická“ 

4. Požadavek odb. MAJ k majetkoprávním zaležitostem 

5. Různé 

6. Úkoly pro členy MČ 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 

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

Bod 2 

Přítomní byli seznámeni s tím, že pracovníci firmy p. Ing. Klimeše dokončili „Rekonstrukci 

chodníku na ul. Tršická „dlouhého chodníku před AČ a pomníkem padlých, který byl 

v havarijním stavu a správcem komunikací byl uzavřen. Předpokládaná výše vl. fin. 

prostředků na tuto stavbu činí 1. 111 119,- Kč vč.  DPH.  Do dnešního dne vedení města 

nereagovalo na naše písemné žádosti o příspěvek na tuto neplánovanou stavbu z fin. zdrojů 

města, zaslané počátkem 09/2021 prostřednictvím e-mailů panu primátorovi. 

Bod 3 

V plánovaném termínu – do 20.11.2021 byla dokončena stavební akce financovaná Ol. 

krajem „Rekonstrukce mostu přes potok Olešnici na ul. Tršická, Penčice“. K tomuto termínu 



skončila i objízdná trasa pro všechna motorová vozidla vč. autobusů směrem na Tršice, či 

Olomouc. 

Bod 4 

MV v Penčicích obdržel 23. 11. 2021 e-mail od pí. Polákové, v němž informuje, že MAJ řeší 

žádost p. J. K., který žádá odkoupení dvou částí pozemku města p. č. 499 v k. ú. Penčice.  A 

to: účelovou komunikaci kolem jeho RD a dále pak zastavěnou část této ÚK v rozsahu asi 7,5 

m2, kterou má ohrazenu provizorním pletivem. Dle územního plánu je celý pozemek p. č. 

499 v k. ú. Penčice veřejně přístupnou účelovou komunikací, která zpřístupňuje sousední 

pozemky. Dle úz. plánu je pozemek p. č. 499 veden v plochách veřejných prostranství pro 

dopravu a není přípustné na těchto plochách umisťovat žádné stavby a pochopitelně je i 

odprodávat.  Z debaty k této záležitosti vyplynulo následující stanovisko: MV v Penčicích 

nedoporučuje žádosti o odprodej obou částí pozemku p. č. 499 v k. ú. Penčice vyhovět. Dále 

žádáme MAJ, aby p. K. uložil odstranění drátěného pletiva kolem zahrazeného pozemku 

v rozsahu cca 7,5 m2 a důrazně mu bylo naznačeno, že rodinná vozidla nemohou parkovat 

na ÚK, což je obsahem řady stížností občanů, kterým stojící vozidla brání v průjezdu po této 

ÚK.  

Bod 5 - Různé 

MV obdržel informaci, že od 22. 11. 2021 do 28.11.2021 bude z důvodu opravy povrchu 

vozovky uzavřena silnice v úseku Nelešovice-Penčice.  Občané byli informováni rozhlasem. 

Předsedkyně informovala, že 8. 11. 2021 požádala e-mailem pí Doupalovou (MAJ) o: 

provedení následujících prací na svahu nad AČ a kolem MK, (spojnice mezi ul. Lipňanskou a 

ul. Tršickou) – dle přiložené fotodokumentace provést odborné ošetření kaštanu a jeho 

nejbližšího okolí, provést zkrácení větví stromů kolem MK, které brání při sečení pozemku 

pod stromy na svahu. Dále zajistit provedení chemizace akátí na svahu na pozemcích p. č. 

130 a 131, které pí.  Doupalová schválila, ale pracovnící TS Přerov chemizaci akátí ve 

stanoveném termínu neprovedli. P. Ing. Střelec doporučil znovu o to pí. Doupalovou 

požádat. Dále zajistit odstranění suchých zasázených stromků na svahu a místo nich zasadit 

nové.  A závěrem pak upozornění, že ze dvou zasazených jedliček v blízkosti kapličky 

v Penčičkách jedna uhynula. Žádáme o zajištění výsadby náhradní jedličky – před zasazením 

informovat velitele hasičů p. Dana Studenku, který určí přesné místo zasazení. 

 

Proběhlo místní šetření za účasti pracovníků MAJ (p. Salaby a Holase) a p. P. V. za účelem 

rozšíření MK Rohová v části před napojením na poz. p. č. 499 –účelovou komunikaci.  

Rozšířením vozovky MK by se zlepšil průjezd zejména nákladním automobilům v této části 

MK.  MK Rohová je v této části proti přibližným rozměrům dle katastru nemovitostí zúžena a 

částečně zarostlá trávou, jsou zde umístěny i popelnice rodin z vedlejší bytovky. 



Předsedkyně informovala, že 27.10.2021 byl u pomníku padlých položen věnec, (za MV a 

občany Penčic). 

29. 10. 2021 se uskutečnil lampionový průvod spojený s kladením věnce legionářů z Přerova 

u příležitosti 103. výročí vzniku Československé republiky.  Po ukončení lamp. průvodu bylo 

v Pohostinství U Kapličky v Penčičkách dětem poskytnuto občerstvení. Na závěr byl odpálen 

ohňostroj. 

Ve dnech 15. a 16. 11. 2021 byla provedena „Montáž mostního provizoria na mostě přes 

potok Olešnici“ v ul. K Buku. 

V úterý 9.11.2021 ve spolupráci MV a Knihovny v Penčicích a v Přerově se uskutečnila beseda 

se spisovatelkou pí. Bc Lenkou Chalupovou a autorské čtení z její knihy „Kyselé třešně“. Akce 

uspořádaná v zasedací síni budovy MmPr v Rohové ul. 1 měla velký úspěch. Zúčastnilo se 18 

osob. 

Ve stanoveném termínu byl odeslán pí. Staňkové (TSMPr Přerov) požadavek na blokové 

čištění v r. 2022 (26.týden a 45. týden – vždy čtvrtek). 

 

Bod 6 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/28/2021   

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/28/2021   

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/28/2021   



Bod 9 Závěr  

Předsedkyně poděkovala členům za účast  a  na závěr uvedla, že příští schůze se bude konat  

15.12. 2021.  

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil:   

 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


