
Zápis ze 33. jednání místního výboru místní části Penčice 

ze dne 29.6.2022 

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

Mgr Horáková Alena 
Studenka Daniel 
Šváček Miloslav 

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

Program jednání: 

. Úvod I-\

N . Oslava 100+1 výročí založení SDH v Penčicích 
UO . Požadavek odboru MAJ k majetkopráv. Zaležitostem 

Zahájení prací na rozšíření MK ul. Rohová .4> 

. Různé U'I 

.°" Úkoly pro členy MČ 
\| 

. Žádosti a podněty Směrované k MMPr 
9° 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. 

Bod 2 

V sobotu 11. 6. 2022 se uskutečnila velmi úspěšná, (Z důvodu covidu o rok odložená), oslava 
100+1 výročí Založení SDH v Penčicích. Našim hasičům je třeba vyslovit velké uznání za 
zvládnutí této náročné akce, která byla zážitkem pro občany naší místní části. Náročný 
program podpořili svou účastí i zástupci okolních hasičských sborů. U této příležitosti byl 
posvěcen prapor Sboru hasičů v Penčicích, vyznamenána řada Zasloužilých členů atd. Nutno 
ocenit hudební doprovod, vystoupení mažoretek, ale i hasičskou techniku, aj. Organizace 
průběhu celé této akce, včetně zajištění dostatečného množství občerstvení rovněž zasluhuje 
uznání. 

Bod 3 

MV v Penčicích obdržel e-mail Ze dne 6.6.2022 od pí. Bc Navrátilové (MAJ), ve kterém nás 
informuje, že MAJ řeší žádost Společnosti CETIN a.s. o Souhlas sumístěním stavby na 
pozemcích vmajetku SMPr p. č. 159, 212/3, 216/1 a 216/2 (všechny vk. ú. Penčičky).



Účelem Stavby je překládka vedení elektron. komunikací CETIN vdélce 43 m, a to 
v souvislosti S akcí řešící opravu mostu u koupaliště v Penčicích. MV v Penčicích doporučuje 
žádosti Sopečnosti CETIN a.s. vyhovět. 

Bod 4 

Předsedkyně informovala, že byly 30. 5. 2022 zahájeny práce na rozšíření vozovky MK ul. 
Rohová v části, která sousedí s pozemkem SBD, na němž stojí 6 bytovka. Rozšíření vozovky 
dle podkladů zjištěných Z katastru nemovitostí lze realizovat jen částečně, protože pod částı 
pozemku vede plynové potrubí. 

Bod 5 - Různé 

Na základě upozornění občanů byla nahlášena p. Kašpárkovi (MAJ) závada na místním 
rozhlasu, kterou opravář Z firmy, která rozhlas instalovala, dne 23.6.2022 opravil. 

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

jednání MV/rok Termín plnění 

1/33/2022 - 

Bod 7 Žádosti a podněty Směrované na MMPr: 

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

1/33/2022 - 

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

jednání MV/rok Termín plnění 

1/33/Z022 

|

-

ı



Bod 9 Závěr 
Předsedkyně poděkovala členům Za účast a na Závěr uvedla, že příští Schůze se bude konat 
27. 7.2022. 

Zapsalaz Ludmila Štefanová 
Ověřil: Miloslav Šváček 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 
Přílohy:


