
Zápis ze 31. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne 27. 4. 2022 

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

Mgr Horáková Alena 
Studenka Daniel 
Šváček Miloslav 
Volčík Milan 

Omluven: 
Hosté: L. K. - občanka Penčic 

Program jednání: 

_ Úvod 
_ Brutální napadení občanky Penčic 
_ Požadavek MAJ k majetkopráv. Záležitostem 

Schválení příspěvku 10 000,- Kč (na úhradu nákladů za hudbu) na 
akci 100+1 výr. zalOženíSDH v Penčicích 

_ Různé 
Úkoly pro členy MČ 
Žádosti a podněty směrované k MMPr 
Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
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Závěr S0 

Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 

Po přivítání členů a hosta na této schůzi bylo konstatováno, že Schüzeje usnášení schopná. 

Bod 2 

Na jednání byla pozvána paní L. K., aby členy MV v Penčicích informovala o incidentu, při 

kterém byla 20. 4. 2022 napadena brutálním způsobem Sousedem panem L. Ch. Paní K. 
popsala situaci, kdyjì p. L. Ch. hrubým způsobem napadl před plotem její zahrady mezi tújemi, 
kde se vten okamžik zdržovala. Popsala, jakým hrubým způsobem došlo kjejímu napadenı 
(bití, povalení na Zem, kopání, sprosté nadávání a vyhrožování). K přerušení tohoto napadenı 
došlo vokamžiku, kdy kincidentu doběhl přítel paní K.a násilník Své „odporné“ počínánı 
ukončil. Jmenovaná byla lékařsky ošetřena. Incident vyšetřovala Policie ČR - OO Přerov. 
Mnohočetná Zranění si zřejmě vyžádají delší pracovní neschopnost. 
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Bod 3 

MV V Penčicích obdržel 28. 3. 2022 e-mail od pí. Šindlerové (MAJ) V němž informuje, že MAJ 
řeší žádost manželů K. a paní B. Č. O souhlas se stavbou a uzavření smlouvy O budoucí smlouvě 
O zřízení věcného břemene na poz. města p. č. 539/1 v k. ú. Penčičky, kde dojde k umístěnı 
vodovodního potrubív rámci stavby vodovodní přípojky k jejich nemovitostem (chatám: ev. č. 
29 a ev. č. 107). Členové MV v Penčicích doporučují žádosti vyhovět. 
Bod 4 

V další části schůze poskytl p. Studenka informace k oslavám 100+1 výročí vzniku SDH 
v Penčicích, které byly Z minulého roku přeloženy na sobotu 11.6.2022. Bylo dohodnuto, že 
MV přispěje Z vl. fin. zdrojů (vedených na kulturu) našim hasičům částku 10 000,- Kč na úhradu 
nákladů za hudbu. S výší příspěvku vyslovili souhlas všichni přítomní členové MV v Penčicích. 
Bod 5 - Různé 

V další části schůze byly řešeny Stížnosti občanů, ale i některých řidičů autobusů (Z linky Tršice- 
Penčice-Přerov) na časté stání os. vozidel (údajně v počtu 1 až 3 vozidla za sebou) na chodníku 
vul. Tršická 56/41, Penčice - před RD p. P. Vmístní části vsoučasné době citelně chybí 
příslušník Mě Policie Přerov. Po odchodu p. Sekaniny do důchodu (který měl na starosti mj. i 

MČ Penčice), již nebylo jeho místo obsazeno. P. Sekanina byl na některé nešvary upozorněn 
a tím, že se denně pohyboval v naší MČ, byl schopen podobné přestupky okamžitě řešit. 
Předsedkyně informovala, že tuto záležitostjiž před tímtojednáním S Mě Polici řešila. Stížnost 

podobného charakteru je nutné telefonicky nahlásit na Mě Policii Přerov, která vyšle 

některého příslušníka, kterýje přidělen městu. 

Předsedkyně informovala O pracovním jednání s p. Holasem (MAJ) v Penčicích. Bude 
provedeno rozšíření vozovky MK Rohová v části kolem pozemku SBD, který sousedí s touto 
MK. Dále bude provedena alespoň nejpotřebnejsí oprava MK KLesu. Byly poskytnuty 
informace k realizaci stavební akce „Rekonstrukce chodníků na ul. Lipňanská. 

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

1/31/2022 - -
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Bod 7 Žádosti a podněty směrované na MMPr: 

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

1/31/Z022 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

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

1/31/2022 

Bod 9 Závěr 
Předsedkyně poděkovala členům Za účast a na Závěr uvedla, že příští Schůze se bude konat 
25. 5. 2022. 

Zapsalaz Ludmila Štefanová 
Ověřil: Miloslav Šváček 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 
Přílohy:


