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Osadní výbor Krasice, Čechovice, Domamyslice 
zápis ze 4. jednání 

 
Jednání Osadního výboru Krasice, Čechovice, Domamyslice se uskutečnilo dne 14.9.2020 v 18.00 hod. 
v Hasičské zbrojnici v Čechovicích, 1. patro, na adrese Čechovická 555/51, Čechovice, 796 04 
Prostějov, a to na základě pozvánky ze dne 11.9.2020. 
 
Přítomni: viz prezenční listina  
 
Omluven: viz prezenční listina 
 
Hosté: - 
 

1. Zahájení – Předseda osadního výboru přivítal přítomné, omluvil nepřítomné a konstatoval 
usnášeníschopnost osadního výboru. Přítomné seznámil s programem jednání osadního výboru, 
jež koresponduje s pozvánkou ze dne 11.9.2020. 

2. Úvodní slovo předsedy 
Předseda seznámil přítomné členy s proběhlým jednáním mezi občany a městem ve věci stavby 
bytového domu v Čechovicích, které proběhlo na základě zprostředkování osadním výborem. 
Dále byli přítomni seznámeni s kontrolou čistoty u tříděného odpadu v Čechovicích a 
Domamyslicích, ze strany předsedy a činností směřující k ochraně lípy v Čechovicích (boží 
muka). Předseda poukázal na realizovanou opravu přechodu na Plumlovské ulici, kterou OV 
inicializoval a také byl zmíněn výsledek podnětu stran opravy zámkové dlažby 
v Domamyslicích. 

3. Žádost o odkup části pozemku v k.ú. Čechovice u Prostějova 
Osadní výbor byl seznámen s žádostí občana a jejím odůvodnění, bylo vysvětleno umístnění 
části pozemku a jeho využívání. Po tomto všichni členové hlasovali proti realizaci této žádosti, 
a tudíž Osadní výbor nedoporučuje prodej dotčených částí pozemků parc. č. 539 a parc. č. 
581/1 v k.ú. Čechovice u Prostějova. 

4. Přechod pro chodce na Krasické ulici 
Předseda předal slovo místopředsedovi, Ing. Moudrému, který svůj podnět přednesl. 

 

 
 
Osadní výbor Krasice, Čechovice a Domamyslice doporučuje Radě města Prostějova 
vybudování přechodu pro chodce v lokalitě Krasická ulice – u zastávky MHD.              
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PRO    PROTI                    ZDRŽEL SE 
 10      0        0 

Usnesení bylo přijato. 
5. Veřejná zeleň u bytových domů na Krasické ulici 

Předseda předal slovo místopředsedovi, Ing. Moudrému, který svůj podnět přednesl. 
Osadní výbor Krasice, Čechovice a Domamyslice doporučuje Radě města Prostějova 
vykoupit pozemky v lokalitě bytových domů na Krasické ulici od soukromých vlastníků 
za účelem zřízení veřejné zeleně (parku), dle podkladu Ing. Moudrého. 
 
PRO    PROTI                    ZDRŽEL SE 
10      0        0 
Usnesení bylo přijato. 

6. Dopravní situace v místních částech 
Předseda navázal na předešlá jednání OV, která se dopravní situací na ulicích Západní, 
Čechovická a Domamyslická zabývala, zejména na stojící vozidla, která brání v obousměrném 
provozu. Bezpečnost provozu na ulici Západní, po které jezdí nákladní vozidla a autobusová 
doprava, je nevyhovující, z tohoto důvodu přijal OV jednohlasné usnesení, kterým 
doporučuje, aby byla zvážena dopravní situace na komunikacích, ulice Západní, 
Čechovická a Domamyslická, a byla přijata bezpečnostní opatření. 

7. Zeleň v místních částech 
Předseda přednesl žádost předsedy Komise životního prostředí, konkrétně: 
„Na jednání Komise životního prostředí jsme se domluvili, že by bylo vhodné vytvořit jakýsi 

zásobník "zapomenutých koutů" veřejné zeleně, do kterého bychom mohli sáhnout při využívání 

prostředků z fondu zeleně a postupně tak naše město zkrášlovat a zpříjemňovat prostředí pro 

život jeho obyvatelům. Velký potenciál v tom mají právě okrajové části města. Jak takový 

"zapomenutý kout" vypadá? Může to být menší zarostlá plocha, nevzhledné kontejnerové stání, 

nebo jen trávník ve kterém vidíte možnost lepšího využití. Věřím, že spolu se členy Vašich 

osadních výborů dokážeme nějaká taková místa, která by si zasloužila zvelebení najít. Cílem 

tohoto zamýšleného zásobníku není chrlit milionové projekty, ale zaměřit se na drobnosti, které 

pomohou. Budu tedy rád, když se tímto budete zabývat a těším se na zpětnou vazbu. 

 

Druhým bodem, ve kterém Vás poprosím o spolupráci je zamýšlený projekt "online průvodce 

městskou přírodou", ve kterém bychom chtěli po celém městě zmapovat zajímavé dřeviny a jiné 

přírodní zajímavosti, zanést je na nějaký mapový podklad a vytvořit tak jakousi celoměstskou 

naučnou stezku, která by byla využitelná například i při výuce ve školách. Od Vás bych chtěl, 

abyste se porozhlédli po svém okolí, zda tam nenajdete strom zvláštní druhem, vzrůstem, historií 

či jen nějakou místní povídačkou.“ 

 
Přítomní členové se dohodli, že předmětná místa a dřeviny vytipují a sdělí prostřednictvím 
mailu předsedovi do pátku 25. 9. 2020. 

8. Různé 
- Pan Chromec navrhuje likvidaci náletových dřevin na ulici Javorová – spojnice mezi ulicí 

5. května a Lipová v Čechovicích. 
Další členové společně s navrhovatelem poukazují na to, že se jedná o cestu, kterou chodí 
děti do mateřské školky a v náletových dřevinách se skrývají výkaly a odpad. 
Předseda učinil po jednání fotodokumentaci: 
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- Vícero členů osadního výboru OPĚTOVNĚ poukazuje na absenci mobilního WC pro 

pracovníky provádějící pokládku internetu – pracovníci konají potřeby do okolních 
keřů apod. Je nutno sjednat nápravu. 

- Pan Chromec činí dotaz z jakého důvodu byly odstraněny bez náhrady lavečky u rybníku 
v Krasicích. 

 
9. Závěr 

Předseda osadního výboru poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 18:47 hod. 
 
 
 
            Mgr. Tomáš Šperka 
    předseda Osadního výboru Krasice, Čechovice, Domamyslice 

 
 
 
 


