
Zápis ze 36. jednání místního výboru místní části Penčice  

ze dne 27. 9. 2022 

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

Přítomni: Štefanová Ludmila - předsedkyně 

 Mgr. Horáková Alena 

 Studenka Daniel 

 Šváček Miloslav 

 Volčík Milan 

Hosté: Irena Vančurová - obč   

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Žádost o stažení bodu 3.1.2 z jednání Zastupitelstva města Přerova 5. 9. 
2022 

3. Námitky proti zveřejněnému záměru Stat. města Přerova 

4. Požadavek odboru MAJ k majetkopráv. záležitostem 

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 

Předsedkyně informovala, že MV v Penčicích požádal náměstka p. Michala Záchu 

s odůvodněním, aby byl na jednání Zastupitelstva m. Přerova, které se uskuteční 5. 9. 2022, 

stažen z jednání bod 3.1.2 – záměr Stat. města Přerova – úplatný převod nemovité věci 

z majetku Stat. města Přerova – část pozemku p. č. 499 v kat. ú. Penčice.    

Bod 3 

Předsedkyně dále informovala, že MV v Penčicích podal v předepsaném termínu námitky 

proti zveřejněnému záměru Statutárního města Přerova.  Jak stanovily dispozice, byly                          

námitky zaslány e-mailem dne 12. 9. 2022 p.  Ing. Miloslavu Dohnalovi, který je patrně i 

 

                                                                 



autorem materiálu „Statutární město má záměr pronajmout a převést nemovitý majetek“. 

V části tohoto materiálu je uvedeno: PŘEVOD části pozemku p. č. 499 ostatní plocha o 

výměře 8 m2 v k. ú. Penčice.  V zaslaném e-mailu p. Dohnalovi, je m. j. sděleno, že se 

nejedná o prodej pozemku, který má charakter ostatní plocha. Pozemek p. č. 499 je 

v územním plánu veden v plochách veřejných prostranství pro dopravu, jedná se o 

frekventovanou účelovou komunikaci, která zpřístupňuje sousedící pozemky. Stanovisko MV 

v Penčicích, (již několikrát k tomuto prodeji i dříve zveřejněné): nedoporučujeme žádosti 

pana K. o prodej pozemku vyhovět.   

 Bod 4 

MV obdržel e-mail ze dne 14.9.2022 od pí. Ing. Králíčkové, v němž nás informuje, že MAJ řeší 

žádost pana K. o odprodej pozemku města p. č. 463 v k. ú Penčičky.  MV v Penčicích 

doporučuje žádosti vyhovět. Všichni přítomní souhlasí s tímto stanoviskem. 

Bod 5 – Různé 

Ve dnech 23. a 24. 9. 2022 proběhly volby do zastupitelstev.  Tím skončil mandát členům 

MV.  Všichni přítomní souhlasí s tím, že se budou podle potřeby nadále scházet, (než bude 

zvolen nový MV v r.  2023). 

Bod 6 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/36/2022                               

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/36/2022   

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/36/2022   



Bod 9 Závěr  

Předsedkyně poděkovala členům za účast. Příští schůze se uskuteční 26. 10. 2022.   

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil:  Miloslav Šváček 

 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


