
Zápis ze 30. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne 30. 3. 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: 

Program jednání: 

1. Úvod 
2. Vypsánívýběrového řízení na rekonstrukci chodníků na ul. 

Lipňanská 
_ Žádost O odborné ostříhání plazivých tújí 

Podnět na řešení odvozu odpadků v ul. K Lesu 
. Různé 
. Úkoly pro členy MČ 
. Žádosti a podněty směrované k MMPr 
. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
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KD . Závěr 

Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 

Po přivítání členů na této schůzi bylo konstatováno, že schůze je usnášení schopná. 

Bod 2 

Vzhledem k neustále rostoucím cenám je třeba, aby plánovaná rekonstrukce chodníků na ul. 
Lipňanská (trasa B a C, na které je vydáno stavení povolení) proběhla v průběhu letošního 
roku. Všichni členové MV v Penčicích souhlasí stím, aby byl odbor MAJ požádán o vypsánı 
výběrového řízení na dodavatele uvedené rekonstrukce chodníků. Zajistíz L. Štefanová. 

Bod 3 

Předsedkyně informovala, že byli pracovníci TS (pí.Ing. Haluzíková a p. Rakovič) e-mailem Ze 
dne 26. 3. 2022 požádání O odborné ostříhání plazivých tújí (vč. odstranění náletů a travin 
Z keřů tújí): na křižovatce ul. Tršické a Lipňanské ( u hydrantu) a na protější straně 
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komunikace, dále kolem studny u kostela a kolem kříže (na levé straně komunikace při výjezdu 
z Penčic směrem na Lipňany). 

Bod 4 

Předsedkyně informovala o obsahu e-mailu ze dne 8. 3. 2022 od paní Z.H., K lesu, Penčice. 
V něm upozorňuje, že není odvážen odpad ze stanoviště pytl. odpadu a přikládá snímek, jak 
vypadá dané místo již delší dobu. Hromada odpadů s výskytem hlodavců (je to odstrašující). 
Uvedený e-mail byl 9. 3.2022 přeposlán TS Přerov - pí. Mužíkové S žádostí O okamžitý odvoz 
haldy odpadků a úklid stanoviště. Předsedkyně uvedla, že se dále obrátila na pí. Ing. 

Kousalovou (MAJ) S žádostí, aby navštívila danou lokalitu a navrhla vhodný pozemek města, 
na němž by se vybudovala manipulační plocha pro umístění kontejnerového stání, 

(v podobném provedeníjako je tomu v chatové oblasti Penčičky). Kontejnerové stání na ul. K 
Lesu bude Sloužitjak pro občany žijící v osadě Sušírna, pro občany trvale žijící v chatové oblasti, 
taki pro chataře. 

Bod 5 - Různé 

Předsedkyně seznámila přítomné S poznatky a úkoly Z jednání Výboru pro MČ 24.3.2022. 

Předsedkyně uvedla, že se na MV obrátil pan L. S. a poskytl informaci, že obdržel po více jak 
6 letech Z pracoviště ÚPZSVVM v Přerově od pí. Melové písemné sdělení kjeho žádosti o 
odprodej pozemku p. Č. 302 v k. ú. Penčice (býv. rybníčku). K tomu je třeba uvést, že v r.2015 
na základě jednání na MAJ za účasti ved. p. Ing. Vojtáška, předsedy Výboru pro MČ pana P. a 

pana Z., M. a L. S. bylo doporučeno, aby p. L. S. požádal ÚPZSVVM O odkoupení pozemku p. č. 
302 - v té době již suchém, zarostlém pozemku různými nálety, za účelem revitalizace tohoto 
pozemku a jeho okolí, což by do budoucna bylo přínosem pro naši MČI. Pan L.S. v r.2015 tak 
učinil. Vše bližší je uvedeno vzápise zjednání MV v Penčicích, (v r. 2015). Lustrace tohoto 
pozemku dle informace předsedkyně Ludmila Štefanová na pracovišti ÚPZSVVM v Přerově (v 
r. 2015) měla pracovníci pí. Melové trvat maximálně 1 rok. Je třeba, aby se MV v Penčicích 
touto kauzou, nadále zabýval. 

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

jednání MV/rok Termín plnění 

1/ 30/ Z022



Bod 7 Žádosti a podněty směrované na MMPr: 

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

1/30/2022 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

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

1/30/Z022 

Bod 9 Závěr 
Předsedkyně poděkovala členům Za účast a na Závěr uvedla, že příští schůze se bude konat 
27.4.2022. 

Zapsalaz Ludmila Štefanová 
Ověřil: Miloslav Šváček 

Podpis: 

ıv Obdrží: Kancelar primátora 
Přílohy:


