
Zápis ze 29. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne 2.3.2022 

Místojednání: Úřadovna V objektu MMPr, Rohová ul. 1, Penčice 
Přítomní: Štefanová Ludmila - předsedkyně 

Mgr Horáková Alena 
Studenka Daniel 
Šváček Miloslav 

Omluven: Volčík Milan - pracov. směna ( prof. hasič) 
Hosté: 

Program jednání: 

. Úvod IQ 

ľ\) 
. Požadavek odb. MAJ k majetkopráv. Záležitostem 

U) 
. Oprava mostku přes potok Olešnici v ul. U Potoka 

Žádost O výjimku Z doby noč. klidu pro r.2022 :'> 

. Různé U'I 

Úkoly pro členy MČ 9“ 

\| 
. Žádosti a podněty Směrované k MMPr 

O0 . Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 
Závěr S0 

Stručný Zápis Z jednání: 

Bod 1 

Po přivítání členů na této schůzi bylo konstatováno, že schůze je usnášení schopná. 
Předsedkyně informovala, že plánovaná schůze na 15.12.2021 byla Zdůvodu omluvené 
nepřítomnosti 3 členů odvolána (2 - Z důvodu karantény covidu, 1 - Z prac. důvodů). Plán. 
schůze v O1-O2/22 se Z důvodu covidu koná dnešního dne. 

Bod 2 

MV v Penčicích obdržel e-mail Ze dne 13.12.2021 od p. Štajnara (MAJ), v němž sděluje, že 
byla odsouhlasena žádost paní A. Z. o vydání souhlasu a uzavření smlouvy o právu provést 
stavbu na pozemcích města p. č. 449 a 538 (oba vk. ú. Penčice). Jedná se o stavbu el. 

přípojky NN na pozemek p. č. 384 (v kat. ú. Penčice - chatová oblast) ve vlastnictví žadatelky. 
MV v Penčicích doporučuje žádosti žadatelky vyhovět. 
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Bod 3 

Předsedkyně seznámila přítomné s informací p. Štajnara (MAJ), že od 1.3.2022 bude po dobu 
90 dnů probíhat v ul. U Potoka oprava mostku přes potok Olešnici. Tato rekonstrukce bude 
hrazena Z fin. prostředků města (kapitoly V prac. náplni p. Štajnara) 

Bod 4 

MV V Penčicích předloží do 15.3.2022 pí. Mgr Hrubé (Kancelář prim.) žádost O vyjímku 
Z doby nočního klidu pro r. 2022. Přítomní rozhodli, aby stávající dvě vyjímky na akce: Hody 
v Penčicích, (závěr měsíce června-počátek měsíce července) a Loučení S prázdninami S hasiči 
(závěr měsíce srpna-počátek měsíce září), byly rozšířeny o novou akci: ,,100+1 - výročí 
založeníSDH V Penčicích" 11. - 12.6.2022. Zajistí: L. Štefanová. 

Bod 5 - Různé 
vv Vsobotu 27.11.2021 odp. se uskutečnilo V Pencickách u kapličky setkání občanů Penčic u 

vánočního stromu, který instalovali a vyzdobili naši hasiči. Vánoční strom ze své zahrady 
věnovala pí. prof. Doubravská. Hasiči připravili občerstvení (výborné bramboráky, grog, 
čaj,kavu aj.) pro občany, kteří se dostavili vhojném počtu. Pro dobrou náladu vystoupil 
Olomoucký saxofonový kvintet, který zahrál známé vánoční skladby a koledy. 

Vsobotu 4.12.2021 se V Pohostinství U Kapličky uskutečnila mikulášská nadílka pro děti, 

spojená s dílničkou, kde maminky společně s menšími dětmi zdobily perníčky, které pro tuto 
vv vv 

příležitost upekla jedna z maminek. Rovnez ,,společně „psaly dopisy Jezískovi. 

Pod záštitou hasičů proběhlo 31. 12. 2021 odpoledne rozloučení občanů Penčic se starým 
rokem při již tradiční společenské akci ,,Silvestrovském svařáku". 

Předsedkyně seznámila přítomné spísemným materiálem „Příspěvek do Kroniky města 
Přerova za rok 2021 za MČ Penčice". 

Předsedkyně dále informovala, že byli občané Penčic seznámeni s materiálem Ing. Čagánka, 
který se týká zákazu provozovat od 1. 9. 2022 kotle na topení 1. a 2. emisní třídy. 

MV V Penčicích (na základě zjištění z plakátu O zasedání ZmPr, který byl MV doručen) požádal 
náměstka primátora p. Záchu, aby na zasedání Zastupitelstva města Přerova 28.2.2022 byl 
stažen zjednání části Majetkoprávní záležitosti bod 3.1.10 záměr Stat. města Přerov na 
úplatný převod nemovité věci Z majetku SmPr: část pozemku p.č. 499 v k. ú. Penčice. P. 

nám. Záchovi byl Zaslán na vědomí e-mail se stanoviskem MV Penčice, dle něhož MV 
Penčice opětovně sděluje, že nedoporučuje žádosti občana p. Kleina vyhovět, neboť nelze 
odprodávat část frekventované veřejné účelové komunikace. Zmíněná ÚK (poz. p. č. 499) je 
dle územ. plánu veřejným prostranstvím pro dopravu a zpřístupňuje sousední pozemky. Pro 
informaci předsedkyně cituje Z e-mailu p. nám. 
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Záchy ze dne 27.2.2022: Určitě neprodáme přístupovou cestu, takje předkládán návrh na 
usnesení na Zítřejší schůzi Bod 3.1.10 byl Zjednání Zastupitelstva m. Přerova, které se 
uskutečnilo 28.2.2022 stažen. 

Předsedkyně informovala, že požádala p. Zavadila ze SSOI. kraje o sdělení, kdy bude 
provedena přislíbená oprava komunikace Z Penčic do Lipňan, která je ve velmi špatném stavu 
(měla být opravena vr. 2021). Jmenovaný na dotaz uvedl: oprava turbometodou byla 
provedena a na své informaci trval. Předsedkyně uvedla, že pozvala p. Zavadila do Penčic, 
kde si může ověřit na místě samém, že uvedená oprava vozovky byla provedena na 
komunikaci Z Penčic do Nelešovic, a to nebyl náš požadavek. Trváme na tom, aby byla 
oprava komunikace Z Penčic do Lipňan co nejdříve provedena. 

Předsedkyně seznámila přítomné S Obecně závaznými vyhláškamiz Č. 6/2021 o míst. popl. za 
užívání veř. prostranství a č.7/2021 o míst. popl. za komun. odpad. Obě vyhlášky nabývají 
účinnosti od 1. 1. 2022. Jsou umístěny ve výv. skřínkách. 

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

jednání MV/rok Termín plnění 

1/29/Z022

| 

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

jednání MV/rok Termín plnění 

1/29/2022
l 

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

jednání MV/rok Termín plnění 

1/29/Z022
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Bod 9 Závěr 
Předsedkyně poděkovala členům Za účast a na Závěr uvedla, že příští Schůze Se bude konat 
30.3.2022. 

Zapsala: Ludmila Štefanová 
Ověřil: Miloslav Šváček 

Podpis: 

Obdržíz Kancelář primátora 
Přílohy:


