
ıv Zápis ze 35. jednání místního výboru místnı cásti Penčice 

ze dne 30. 8. 2022 

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

Mgr Horáková Alena 
Studenka Daniel 
Šváček Miloslav 
Volčík Milan 

Omluvenì: 
Hosté: 

Program jednání: 
1. Úvod 
2. Rekonstrukce chodníků na ul. Lipňanská 
UO . Vyřešení stížnosti na neudržovanou komunikaci Ill/4365 

.4> Uspořádání akce „Loučení S prázdninami S hasiči" 

. Různé U'I 

Úkoly pro členy MČ .°" 

. Žádosti a podněty směrované k MMPr \| 

. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu OO 

. Závěr LO 

Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 

Po přivítání členů na této schůzi bylo konstatováno, že schůze je usnášení schopná. Schůze 
byla mimořádně přesunuta Z 31. 8., na 30.8. 2022. 

Bod 2 

Předsedkyně informovala, že pracovníci firmy p. lng. Klimeše zahájili dne 15.8.2022 práce na 
rekonstrukci chodníků na ul. Lipňanská. Dle informací Z MAJ je příslib, že rekonstrukce bude 
provedena do voleb zastupitelstva v 09/2022. 

Bod 3 

Předsedkyně informovala o vyřešení Stížnosti na neudržovanou komunikaci III/4365 

ZPenčic do Lipňan. Obsah Stížnosti, která byla předmětem jednání minulé schůze, byl 

přeposlán křešení p. lng. Boudovi (SÚ), který ten den následně sdělil, že ačkoliv už je na 
jiném pracovišti, naše poznatky přeposlal p. Zavadilovi (SS OI. kraje), aby zajistil okamžitou 
nápravu.



_ 2 _ 

Dále nám p. lng. Bouda sdělil, že veškerou korespondenci s naším MV postoupil pí. Mgr 
Šáchové, pod níž tato agenda nyní spadá. Závěrem bylo uvedeno, že tráva byla urychleně 
posečena a rovněž Správa silnic OI. kraje (p. Zavadil) na komunikaci Z Penčic do Lipňan 
(hlavně pak v části ke hřbitovu - tj. v místní části) provedla opravy výtluků na vozovce. 

Bod 4 

Vsobotu 27. 8. 2022 odpoledne uspořádali členové SDH již tradiční společenskou akci pro 
děti i dospělé „Loučení s prázdninami s hasiči "pod lesem“ v Penčičkách. Je třeba poděkovat 
hasičům, kteří zajistili zajímavý program s řadou různých soutěží a za občerstvení, které pro 
všechny návštěvníky připravili. 

Bod 5 - Různé 

Předsedkyně doporučila, aby byly na houpačku, která je na DH v Rohové ul., na jejích koncích 
upevněny části pneumatik, které ztlumí nárazy děti při houpání, takjako je to u houpačky na 
DH (U Potoka). 

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

jednání MV/rok Termín plnění 

1/35/2022 

Bod 7 Žádosti a podněty Směrované na MMPr: 

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

1/35/2022

| 

Bod 8 Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 

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



1/35/Z022 

Bod 9 Závěr 
Předsedkyně poděkovala členům Za účast a na Závěr uvedla, že příští Schůze Se bude konat 
27.9.2022. 

Zapsala: Ludmila Štefanová 
Ověřil: Miloslav Šváček 

Podpis: 

Obdržíz Kancelář primátora 
Přílohy:


