
Zápis 
z  jednání Osadního výboru Žešov 

Datum konání: 4. 10.2021, 18:00 – 20:15 hodin v prostorách hasičské zbrojnice. 
                           

Přítomni:  viz Prezenční listina – celkem 11 členů OV

Omluveni:    1

Neomluveni:    0

Hosté:   5 občanů Žešova

Program:
1. Zahájení
2. Dotazy, podněty, připomínky
3. Závěr

Ad 1/ Zahájení

V úvodu přivítal  předseda členy osadního výboru a zahájil  jednání OV dle programu. Na
schůzi byli omluveni 1 člen, ale i přesto je OV usnášeníschopný.

Ad 2/ Projednání požadavků
 členové opětovně žádají o opravu chodníku viz. zápis ze schůze z 15. 6. 2020 bod ad3

1) Žádost o opravu chodníku na parcele 417/4. Chodník se nachází na mostě přes
místní potok na hlavní cestě obcí Prostějov-Kelčice. Dlaždice se začínají rozpadat a
drolit. (tento požadavek je v řešení několik měsíců-zatím bez odpovědi)

 členové  OV  by  chtěli  požádat,  zda  by  nebylo  možné  nainstalovat  lavičky  pro
odpočinek  pro  starší  občany  Žešova,  kteří  při  procházkách  musejí  využívat  pro
odpočinek plotů různých domů a staveb. Přesné určení laviček dodá OV po schůzi dne
4. 10. 2021.

Upřesnění pozic laviček:
 viz. příloha č.1 (preferujeme osobní setkání na jednotlivých místech)

 členové  OV  by  chtěli  požádat  o  zpevnění  plochy  pro  nově  přidané  popelnice  na
tříděný odpad. Momentálně jsou popelnice na chodníku nebo zelené ploše

-občané vznesli dotaz na vybudování polopodzemních kontejnerů na tříděný
odpad

 členové OV žádají o doplnění kontejneru na tříděný odpad- plast, u místního hřbitova.



Upřesnění pozic všech kontejnerů:
 viz. příloha č.2 (preferujeme osobní setkání na jednotlivých místech)

 členové OV by chtěli požádat o úpravu živého plotu a porostu kolem hlavní silnice
vedoucí směrem Prostějov-Kelčice

 členové OV by chtěli požádat o vykácení náletových dřevin po levé straně na hlavní
silnici směrem na Kelčice (vedle firmy Čerpol parcela č. 417/5  )

 členové OV byli požádání, zda by nebylo možné zrušení houkání požární sirény při
výjezdech místní jednotky v nočních hodinách

 členům  OV byl  předán  dopis  od  p.  Zdeňka  Zapletala  se  žádostí  o  přehodnocení
stanoviska k zabraným podélným stáním před hasičskou zbrojnicí (viz příloha č. 3)

Ad 3/ Závěr 

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

Zapsal: Aleš Koutný ml., člen OV Žešov

Schválil: Aleš Koutný, předseda OV Žešov



Příloha č.1



Příloha č. 2



Příloha č. 3


