
Zápis z jednání Osadního výboru Žešov č. 11

Datum konání: 11. 11.2019, 18:00 – 20.00 hodin v budově hasičské zbrojnice, klubovna          
 SK Žešov

Přítomni:  viz Prezenční listina – celkem 12 členů OV

Omluveni:

Neomluveni: Josef Mlčoch

Hosté: 11 občanů Žešova, Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátora

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola bodů z předchozích jednání OV
3. Dotazy, podněty, připomínky
4. Závěr

Ad 1/ Zahájení

V úvodu přivítal předseda členy osadního výboru i přítomné občany a zahájil jednání OV dle
programu. Konstatoval, že osadní výbor je usnášeníschopný.

Ad 2/ Kontrola bodů z předchozích jednání OV

 Předseda seznámil všechny s odpověďmi na požadavky z předchozích jednání a konstatoval,
že převážná většina je splněna. Další požadavky jsou v řízení.

 Otázka parkovacích míst před budovou hasičské zbrojnice. 
Místopředseda seznámil přítomné s vyjádřením členů hasičského sboru k otázce parkování.
Závěrem konstatoval, že SDH trvá na svém požadavku – 4 parkovací místa

 Návrh na řešení otázky parkování – před budovou zbrojnice zasadit travní zpevňovací rohož
na parkování osobních vozidel hasičů přijíždějících na zásah, dosáhlo by se tím zachování
zelené plochy.

 Návrh na možnost parkování před vedlejším domem č. 38 majitel Eva Drozdová za účelem
parkování členů SDH Žešov.

PRO  9         PROTI 2        ZDRŽEL SE  1       NEHLASOVAL  0
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 Žádost pana Hanouska na vybudování parkovacího stání na vlastní náklady dům č. 49
OV doporučuje  vybudování  parkovacího  stání  u  domu č.  49 na  vlastní  náklady  žadatele
formou zatravňovacích rohoží.
PRO 12  PROTI    0  ZDRŽEL SE   0        NEHLASOVAL   0

Ad 3/  Dotazy, podněty, připomínky, diskuse

 Osvětlení  a oplocení hřiště v Žešově – včetně projektové dokumentace z ORI, zajistí  pan
Daniel Bosák, získané informace a materiály předloží na dalším jednání členům OV.

 Místopředseda seznámil přítomné s informacemi o investicích pro Žešov z rozpočtu města na
rok 2020.

 Členové OV na příštím zasedání představí svá vybraná místa na výsadbu zeleně.

 Prověřit, zdali bude v letošním roce ještě realizována nějaká investice v Žešově. 

 Zajistit informace k budově č. 38 majitel Eva Drozdová– nebezpečná pro procházející občany

 Zjistit informace, kdo povolil vybudovat vjezd na pozemku p. č. 341/2 v Žešově.

 Vybudování multifunkčního hřiště – p. Zelená navrhuje pro multifunkční hřiště 2 možnosti
(kurty, centrum)
Členové OV navrhnou na příštím zasedání lokality, ve kterých by mohlo být vybudováno
multifunkční hřiště.

Ad 4/ Závěr 

Předseda OV Žešov poděkoval za účast členům OV a občanům, taktéž za jejich náměty 
a připomínky.

Příloha: Požadavky na město Prostějov

Zapsala: PaedDr. Alena Dvořáková, pracovnice Odbor kancelář primátora

Schválil: Aleš Koutný st., předseda osadního výboru Žešov
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Požadavky na město Prostějov z 11. jednání Osadního výboru Žešov, dne 11. 11. 2019

1) Oprava mostu přes D46 - nově vzniklé praskliny, zalít ještě v roce 2019 

2) Zařadit investice do rozpočtu města Prostějova na tzv. uličky v Žešově na rok 2020

3) Požádat,  zdali  je možné vybudovat  parkovací  stání před domem č.  38 majitel  Eva

Drozdová formou zatravňovacích rohoží pro vozidla členů SDH, kteří  přijíždějí  na

zásah

4) Požadavek  na  vybudování  informačních  tabulí,  ploch  na  výlep  plakátů  a  různých

oznámení u obou zastávek.

5) Není slyšet hlásič na dvou místech: u domu č. 12, u kostela není rozumět

6) Opravit prasklinu uprostřed na silnici na Skřépku

7) Chybí lampa veřejného osvětlení – na rohu u domu č. 12 směrem ke kostelu, montáž

je možná na stávající instalaci.

8) Reklamace nátěru (loupe se) na zábradlí na mostě přes D46.
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