
Zápis ze 34. jednání místního výboru místní části Penčice 

ze dne 27.7.2022 

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

Přítomni: Štefanová Ludmila     - předsedkyně 

 Mgr Horáková Alena 

 Studenka Daniel 

 Šváček Miloslav 

Omluven: Volčík Milan  - prac. směna 

Hosté: Irena Vančurová - obč   

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Požadavek odb. MAJ k majetk. záležitostem 

3. Stížnost  na neudržovanou komunikaci III/4365 z Penčic do Lipňan 

4. Urgence  zřízení kontejn.stání v ul. K Lesu 

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 

MV v Penčicích obdržel e-mail ze dne 20. 7. 2022 od pí. Polákové (MAJ), v němž nás 

informuje, že MAJ řeší záležitost vzájemných bezúplatných převodů pozemků s Ol. krajem. 

Jedná se o převod části poz. p. č. 682/1 v kat. úz. Penčičky z majetku města do majetku Ol. 

kraje. A dále pak převod části pozemků: p. č. 191/1, 683, 174 a 175 (katastr nebyl uveden) 

z majetku Ol. kraje do majetku města. Z diskuze vyplynulo následující stanovisko: MV 

v Penčicích bere uvedené řešení na vědomí.  Se zněním tohoto stanoviska vyslovili všichni 

přítomní souhlas. 

Bod 3 

Předsedkyně uvedla, že byla dnes (27.7.22) telefonicky upozorněna p. P. V., že dopoledne 

projížděl autem po komunikaci III/4365, tj. z Penčic do Lipňan. Z houští neposečené trávy 

kolem komunikace, vběhlo na vozovku stádo srnek. Asi měl štěstí, že nedošlo ke střetu 

vozidla se zvěří.  Neposečená tráva kolem této komunikace ve výšce asi 1m je od hřbitova až 



k hranici Ol. kraje.  P. V. požádal, aby byla tráva co nejdříve posekaná, neboť hrozí nebezpečí 

střetu se zvěří jak řidičům os. vozidel, tak i cyklistům.  Dne 27.7.22 byl o této situaci 

informován p. Ing. Bouda (SÚ) a požádán, aby sjednal nápravu. 

Bod 4 

Předsedkyně informovala, že urgovala u pí. Ing. Kousalové, (MAJ) naši žádost na zřízení 

kontejnerového stání v ul. K Lesu. Překvapením byla odpověď pí. Ing. Kousalové. Údajně 

obdržela sdělení od své kolegyně z TS, z něhož citovala .. že se tam byla podívat a není 

reálné, aby tam zajížděl svozák, neboť se nemá kde vytočit. Tudíž se dále naší žádostí 

nezabývala. Na základě naší urgence pak danou lokalitu navštívila společně s p. Ing. Lolkem 

(TS) a vytypovali 2 místa. MV se měl rozhodnout, kde chce KS umístit.  Při této příležitosti 

zjistili: do lokality zajíždí malé auto na svoz pytl. odpadu a  dle informace  osádky svozového 

vozidla tam zajíždí i  velká svozová auta pro BIO odpad. Umístění KS bylo prodebatováno 

s občany z této lokality a pí. Ing. Kousalové bylo e-mailem sděleno, kde chceme kontejnerové 

stání vybudovat. 

Bod 5 – Různé 

Členové SDH v Penčicích u příležitosti penčických hodů uspořádali v sobotu 2.7.2022 

odpoledne pod lesem v Penčičkách pro naše občany příjemné posezení s občerstvením a 

reprodukovanou hudbou. 

Byl projednán požadavek p. Ing. Romana Doležela - nahlášení požadavků na investiční práce 

v r. 2023 (týká se objektu v ul. Rohová a Kapličky v Penčičkách).  V Rohové ul. by bylo vhodné 

opravit poškozenou dlažbu – ale to dle našeho názoru není investiční akce. 

Bod 6 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/34/2022                               

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/34/2022   

 



Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/34/2022   

 

Bod 9 Závěr  

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

30. 8. 2022.  

 

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil: Miloslav Šváček 

 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


