
Zápis ze 27. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne 27. 10. 2021 

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

Mgr. Horáková Alena 
Studenka Daniel 
Šváček Miloslav 

Omluven: Volčík Milan - neplánovaná pracovní směna 
Hosté: 

Program jednání: 

. Úvod IQ 

ľ\) 
. Rekonstrukce chodníku na ul. Tršická 

U) 
. Požadavky odboru MAJ k majetkoprávním Záležitostem 

:'> Požadavek na TSMPr, týkající se oprav na DH, (v ul. Rohová) 
. Různé U'I 

9“ Úkoly pro členy MV 
\| 

. Žádosti a podněty směrované k MMPr 
O0 . Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
kO . Závěr 

Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 

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

Bod 2 

Předsedkyně informovala, že 11. 10. 2021 stavební firma p. lng Klimeše zahájila práce na 
rekonstrukci Zdevastovaného chodníku na ul. Tršická, (před aut. čekárnou a pomníkem 
padlých) v Penčicích. Před výběrovým řízením, provedeným v pravomoci MAJ, (rozpočtová 
cena stav. prací byla pod 1 milion Kč), musel dát MV Penčice souhlas k převodu částky 500 
tis. Kč, aby byly k dispozici vl. fin. zdroje přibližně ve výši rozpočtové ceny stavebních prací 
uvedené rekonstrukce. Zmíněných 500 tis. Kč bylo převedeno ze zvlášť vedených vl. fin. 

prostř. určených na rekonstrukci chodníků na ul. Tršická, (před RD paní Ch.) a ul. Lipňanská - 

šetřených přibližně 5 let na tyto rekonstrukce. Na rekonstrukci chodníku na ul. Lipňanská 
bylo již vydáno stavební povolení, ale stouto rekonstrukcí lze uvažovat sohledem na 
přesun 500 tis. Kč (na neplánovou rekonstrukci dlouhého chodníku na ul. Tršická) až v r. 
2022.



Bod 3 

MV V Penčicích obdržel 13.10.2021 e-mail od p. Štajnara (MAJ) V němž informuje, že MAJ řeší 
žádost p. L. M. a pí H. T. O vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést stavbu na 
pozemku města p. č. 448 v k. ú. Penčičky. Jedná se O stavbu vodovodní přípojky k objektu na 
pozemku p. č. 440 v k. ú. Penčičky (U Mlýna). Všichni přítomní členové doporučují žádosti 
vyhovět. 

MV v Penčicích obdržel dne 22. 10. 2021 e-mail od pí Polákové (MAJ), která sděluje, že MAJ 
řeší žádost pí Mgr E. F. O následující směnu pozemků: Mgr. F. chce směnit svůj pozemek p. č. 
197 (v k. ú. Penčičky) - za pozemky SMPr p. Č. 257 a p. č. 258/1 (oba v k. ú. Penčice), které 
hodlá využít ke stavbě RD. Pí Mgr. F. vžádosti uvádí, že svůj pozemek nemůže využívat, 
neboť zde v minulosti byly umístěny herní prvky a byl využíván občany MČ Penčice. Z debaty 
ktomuto bodu jednání vyplynulo: na pozemku p. č. 197, (výměra 2530 m2 - ost. plocha - 
pás zeleně kolem potoka Olešnice) - byl na jeho užší straně sousedící s ul. U Potoka před 
několika desítkami let místními hasiči, (patrně se souhlasem tehdejšího vlastníka pozemku p. 
H.) usazen jimi zhotovený herní prvek ,,zeměkoule". Před několika lety byla 2× při kontrole 
bezpečnosti hracích prvků označena „zeměkoule“ jako hrací prvek ,,velmi nebezpečný pro 
děti" a Technickými službami následně odstraněna. Na její místo nainstalovali pracovníci TS 
3 menší HP, u nich stojí lavička a v blízkosti je starší stánek (získaný před několika lety od 
MMPr). Vdřívějších letech byla plocha pozemku vrozsahu max. 30 % zcelkové plochy 
pozemku přibližně 4 X do roka využita na společenské akce v MČ. Poslední 2 roky jsou 
společenské akce velmi omezené a konají se již na jiném místě. Z debaty vyplynulo 
následující stanovisko: MV v Penčicích doporučuje žádosti pí. Mgr. E. F. o směnu pozemků 
nevyhovět, neboť se jedná o neadekvátní směnu pozemků. Pozemek charakteru Ostatní 
plocha za pozemky S převahou orné půdy. MV v Penčicích také nemá pro pozemek p. č. 197- 
ost. plocha vhodné využití. Bylo odsouhlaseno i přemístění herních prvků, lavičky a stánku 
na jiné pozemky ve vlastnictví SMPr - pokud si to pí. Mgr. F. vyžádá. S uvedeným 
stanoviskem souhlasí všichni přítomní členové MV Penčice. 
MV v Penčicích obdržel 11. 10. 2021 e-mail od pí. Šindlerové (MAJ) v němž nás informuje, že 
předložila Komisi pro majetkové záležitosti, která na 30. zasedání 6. 10. 2021, schválila 

žádost p. S. L. (doručenou 1.9.2021) týkající se prodeje pozemku p. č. 19 v k. ú. Penčice 
(výměra 10 018 m2) s tím, že pozemek bude rozdělen na 2 části pro kupující: p. L. a p. P.H. - 
a žádá stanovisko MV v Penčicích. Zobsáhlé debaty vyjímám: MV v Penčicích v e-mailu ze 
dne 30.5.2021 zaslal stanovisko k předchozí žádosti p. L. O odprodej pozemků SMPr o výměře 
11 411 m2 (jejich součástíje i pozemek p. č. 19). Pro některé nepravdivé, či pro posouzení 
chybějící údaje MV v Penčicích prodej pozemků p. L., nedoporučil. Členové MV nabyli 
dojmu, že se může jednat o spekulativní nákup pozemků. Pro členy MV v Penčicích je 

zarážející, že během několika měsíců p. L. předkládá ve „formě“ rozdělení pozemku p. č. 19 
novou žádost. Ktomu je nutno uvést, že v žádosti p. L. a p. H. ale iv zaslaných informacích 
Z MAJ, je několik nepravdivých údajů (o nichž bude MAJ písemně informován). Po uzavření



diskuze kuvedené záležitosti dospěli členové ktomuto Závěrečnému stanovisku: MV 
vPenčicích nedoporučuje žádosti p. S. L. + p. H. vyhovět. Sohledem na současné, ale i 

předchozí informace vpůvodní žádosti p. L. nabyli členové dojem, že se jedná O 
Spekulativní nákup pozemků. 

Bod 4 

Pracovníci Techn. služeb Přerov provedli opravu sedacího setu na dětském hřišti v Rohové 
ulici. Dále pak provedli opravu hracího prvku, kde byla provedena výměna uhnilého trámku 
(nad houpačkou). 

Bod 5 - Různé 

Předsedkyně informovala, že 18. 10. 2021 byl řešen podnět pí L., že V prostoru mezi 
koupalištěm a lesíkem, je navážen objemný komunální odpad. P. Sekanina Z Mě Policie Př. je 
dlouhodobě v pracovní neschopnosti. O situaci byl informován dispečink Policie ČR -Přerov. 
Viník byl zjištěn a bylo mu uloženo komunální odpad odvézt. 

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

1/27/2021 

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

MV/rok Termín plnění 

1/27/2021 

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

MV/rok Termín plnění 

1/27/Z021



Bod 9 Závěr 

Předsedkyně poděkovala členům za účast a na Závěr uvedla, že příští Schůze se bude konat 
24.11.2021 

Zapsalaz Ludmila Štefanová 

vv Overil: Miloslav Šváček 

Podpis: 

Obdržíz Kancelář primátora 
Přílohy:


