
Zápis

z jednání Osadního výboru Žešov

Datum konání: 25.4.2022 od 18:00 do 20:17 hodin v prostorách hasičské zbrojnice Žešov

Přítomni: viz. Prezenční listina - celkem 12 členů OV

Omluveni: 0

Neomluveni: 0

Hosté: 8

Program:

1. Zahájení
2. Informace na podněty a žádosti
3. Prezentace studie pro výstavbu zázemí na fotbalovém hřišti
4. Diskuse
5. Hlasování
6. Seznam podnětů, žádost o vyřešení, vyjádření
7. Ostatní
8. Závěr

Ad 1/ Zahájení

V úvodu přivítal předseda členy osadního výboru a zahájil jednání OV dle programu.
Schůze se zúčastnili všichni členové osadního výboru. OV byl tedy usnášeníschopný.

Ad 2/ Dotazy podněty a připomínky

 A. Pavel Šmíd seznámil přítomné s odpověďmi na požadavky OV, doručené členům OV
e-mailem ve dne 13.4.2022 a 20.4.2022 

 B. Na základě dřívější žádosti o odstranění starého sloupu veřejného osvětlení, 
předkládáme podklady k upřesnění jeho polohy s ohledem na skutečnost, že naše 
žádost o odstranění nefunkčního sloupu byla zamítnuta. Jako důvod zamítnutí bylo 
uvedeno, že sloup se nachází na soukromém pozemku. V příloze č.2 je snímek 
z katastru nemovitostí, kde lze sloup identifikovat pravděpodobně na parcele č.417/4, 
v majetku Statutárního města Prostějova. Pro snadnější orientaci je přiložen také 
snímek s pohledem ze silnice, pořízený z portálu Mapy Google. Odstranění sloupu 
žádáme z bezpečnostních důvodů a jeho poloha tak není zcela podstatná. Sloup nikdy 
nebyl soukromým majetkem. 

1



Ad 3/ Předseda OV informoval přítomné o přidělení alokované částky ve výši 750.000,-Kč 
a možnostech jejího čerpání, v souladu s vyjádřením zaslaným magistrátem města. 

Ad/ 4 Doplnění plánu investic.

Členové OV se dohodli na doplnění a aktualizaci plánu investic na příštím jednání OV 
Žešov. Původní plán byl schválen na jednání OV Žešov dne 14.10.2019 a uveden 
v zápise č.10 vypracovaným na základě výše uvedeného jednání OV Žešov. 
Tento zápis je také přílohou č.3 tohoto zápisu.

Ad/ 5 Hlasování o využití celé alokované částky pro rok 2022 ve výši 750.000,-Kč 

          Členové OV hlasováním schválili využití celé alokované částky pro vybudování zázemí 
na fotbalovém hřišti.

Výsledek hlasování: Pro-8; Proti 2; Hlasování se zdrželi 2 členové OV.

Využití čerpání celé alokované částky pro rok 2022 ve výši 750.000,-Kč tedy bylo 
schváleno.

V souladu s výše uvedeným hlasováním žádáme magistrát města, respektive 
Ing. Brücknera o zapůjčení existující projektové dokumentace k fotbalovému hřišti a 
jeho zázemí.

Ad/ 6 Na základě plánu investic OV Žešov a v důsledku havarijního stavu níže uvedené 
lokality, zejména s ohledem na chybějící kanalizaci žádáme magistrát města o 
rekonstrukci ulice v délce cca 75 metrů na parcelním čísle 410/1

Ad/ 7 Ostatní

Na žádost obyvatel ohledně umístění lavičky v travnaté ploše před domem 
č. 84 OV sděluje, že investor vyhodnotl toto umístění z bezpečnostního 
hlediska jako nevhodné, jelikož se nachází v místě křižovatky silnic.

Jednání OV dále pokračovalo podněty členů OV na základě, kterých OV Žešov žádá 
magistrát města o reakci, případné vyřešení níže uvedených podnětů:

1. Žádáme magistrát města o předání žádosti o vyřešení dopravního značení v místě 
křížení silnice č. 0462 s obslužnou komunikací k místnímu hřbitovu Žešov. 
Opakovaně zde dochází k nebezpečným dopravním situacím způsobeným, 
neznalostí místní úpravy, respektive změny směru dopravní komunikace.

2. V rámci dokončení výstavby komunikace na parcele 96/1. (Rekonstrukce 
komunikace „Ulička“) žádáme magistrát města o místní výsadbu zeleně v této 
lokalitě. 

3. Žádáme magistrát města o zajištění vyčištění kanalizačních vpustí v lokalitě Žešov.

      

    Souhrn všech žádostí adresovaných magistrátu města Prostějov je uveden také v příloze    
č.1 tohoto zápisu.
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Ad/ 8 Závěr

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

Zapsal: Daniel Bosák, člen OV Žešov
Schválil: Aleš Koutný, předseda OV Žešov

V Žešově dne 25.4.2022
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