
ıv Zápis ze 38. jednání bývalého místního výboru místnı cásti Penčice 

ze dne 30. 11. 2022 

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

Mgr. Horáková Alena 
Studenka Daniel 
Šváček Miloslav 
Volčík Milan 

Omluven: 
Hosté: 

Program jednání: 
1. Úvod 
2. Kanalizace v Penčicích -veřejná Schůze 23.11.2022 

. Termíny blokového čištění v roce 2023 U) 

.4> Příspěvek do Kroniky města Přerova za MČ Penčice za rok 2021 
U1 

. Různé 
9“ Úkoly pro býv. členy MV 
\l 

. Žádosti a podněty směrované k MMPr 
O0 . Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
UD 

. Závěr 

Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 

L. Štefanová přivítala všechny své kolegy Z býv. MV v Penčicích. 
Bod 2 

18. 11. 2022 byly do MČ doručeny plakáty na veřejnou schůzi, která se uskutečnila 
vPohostinství U Kapličky vPenčičkách dne 23.11.2022. Veřejné schůze se zúčastnili: za 

MMPr: lng. Pinkasová, JUDr. Lichnovský, lng. Juliš, p. Zácha a Raba, Bc. Chalupová, lng. 

Pivodová, dále za VaK Přerov: lng. Mrva, za VODAM s.r.o. Hranice: ředitel lng. Matuška, lng. 
Beránek, Ing. Kinsbergerová a paní Čadrová + plná hospoda občanů Penčic. Na úvod 
vystoupila L. Štefanová, která přivítala všechny přítomné a uvedla, že se přesně po 6 letech, 
(naposledy to bylo 8.11.2016), opětovně scházíme ke stejné záležitosti a sice: vybudování 
kanalizace vPenčicích. P. lng. Matuška představil projekt kanalizace (včetně jejích kanal. 

stok). lnvestorem stavby bude opět VaK Přerov. Předmětem této veřejné schůze bylo, aby 
občané získali především maximum informací, které se týkají kanalizačních přípojek, které si 
musí po konzultaci S pracovníky VODAMU na základě projektu vybudovat.



_ 2 _ 

Bod3 
vv Technické služby Přerov potvrdily termíny blokového cistění V roce 2023: 15. 6. 2023 a 2. 11. 

2023. 

Bod 4 

L. Štefanová přítomné seznámila se Zpracovaným příspěvkem do KRONIKY města Přerova za 
røı< 2021 - za ı\/ıč Penčice. 

Bod 5 - Různé 

P. Studénka ve svém vystoupení uvedl, vjakém stavu se nachází autobusová čekárna 
v Penčičkách. Je zde špína a odpadky, což svědčí o tom, že se AČ pravidelně neuklízí. Rovněž 
na Schůdku do čekárny jsou odpadlé dlaždìčky. L. Štefanová k tomu uvedla, že bude o tomto 
stavu informovat p. Ing. Střelce S žádostí, aby Sjednal nápravu. 

L. Štefanová seznámila přítomné s požadavkem na vykáceníjasanu, který roste na pozemku 
města vRohové ul. 1, Penčice, (uvnitř areálu - nejblíže kplotu tohoto objektu). Kvanta 
suchých plodů (nažek), každoročně zaplevelují sousední pozemky, větrem pak se dostávají do 
Okapů jak sousedních budov, tak i budovy MMPr vRohové ul. 1. Bylo by vhodné místo 
tohoto jasanu vysadit jiný vhodný strom. Všichni starší občané Z okolí, by toto řešení uvítali, 
neboť vzniklé problémyjsou pro ně často, (také ze Zdrav. důvodů), problematické. 

28. 10. 2022 byl položen k pomníku padlých v1. svět. válce V Penčicích za občany Penčic 
vv věnec. Rovnez legionářì položili k pomníku věnec. 

3. 11. 2022 uspořádala Knihovna vPenčicích a býv. MV vzasedací síni budovy MMPr 
vRohové ul. přednášku pana Mgr. Kamila Šromoty na téma „O putování křesťanského 
poutníka po Izraeli". 

4. 11. 2022 se uskutečnil za Zhoršeného počasí lampionový průvod. Po jeho ukončení bylo 
dětem poskytnuto vPohostinství vPenčičkách občerstvení. Přítomní doporučují, aby byl 

v příštím roce lampionový průvod spojen S akcemi pořádanými k výročí 28. října. 

Bylo opraveno veř. osvětlení v Penčičkách. Je třeba poučit občany, aby v případě poruchy na 
veř. osvětlení ihned informovali některého ze členů MV, který opravu zajistí u TS. 

Bylo dokončeno (včetně vybavení), kontejnerové stání v ul. K Lesu. Občané z této lokality jej 
využívají a jsou za něj rádi. 

14.11.2022 proběhla inventarizace majetku.



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

jednání MV/rok 
Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/38/Z022 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované na MMPr: 

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

Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/38/Z022

| 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
ıvı Pořadı/cıslo Zadání úkolu, (požadavku) 

jednání MV/rok 
Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/38/Z022 

Bod 9 Závěr 
Předsedkyně poděkovala všem přítomným Za účast. 
Zapsalaz Ludmila Štefanová 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 
Přfløhyz


