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Osadní výbor Krasice, Čechovice, Domamyslice 
zápis z jednání 

 
Jednání Osadního výboru Krasice, Čechovice, Domamyslice se uskutečnilo dne 14.12.2020 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 9.12.2020. 
 
Přítomni: viz prezenční listina  
 
Omluven: viz prezenční listina 
 
Hosté: - 
 

1. Zahájení – Předseda osadního výboru přivítal přítomné, konstatoval usnášeníschopnost 
osadního výboru. Přítomné seznámil s programem jednání osadního výboru, jež koresponduje 
s pozvánkou ze dne 9.12.2020. 

2. Úvodní slovo předsedy 
Předseda seznámil přítomné členy s plánem jednání na rok 2021 s tím, že jednání dne 4. 1. 2021 
je pro časovou blízkost bezpředmětné, a proto se konat nebude. 

3. Projednání žádosti o odprodej komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení vše 
k.ú. Domamyslice 
Ing. Pospíšil konstatuje, že se nejedná o záležitost, kterou by měl s ohledem na 
stavebnětechnický ráz projednávat OV. Přítomní souhlasí. 
Osadní výbor Krasice, Čechovice a Domamyslice bere na vědomí žádost spolednosti 
Akdom s.r.o. s tím, že stanovisko s ohledem na potřebu technických a stavebních znalostí 
přenechává specializovaným dotčeným odborům. 
PRO    PROTI                    ZDRŽEL SE 

 8      0        0 
Usnesení bylo přijato. 

4. Projednání žádosti o odkup pozemku p.č. 510/5 v k.ú. Domamyslice  
Předseda seznámil přítomné s umístěním pozemku a vlastnickým právem v okolí, když 
pozemek není využitelný jinak než pro přilehající nemovitost a sousedé navazující parcely již 
odkoupili. 
Osadní výbor Krasice, Čechovice a Domamyslice doporučuje prodej pozemku p.č. 510/5 
v k.ú. Domamyslice za standardních smluvních a tržních podmínek. 
PRO    PROTI                    ZDRŽEL SE 

 8      0        0 
Usnesení bylo přijato. 

5. Projednání žádosti o výpůjčku části pozemku p.č. 461/1 v k.ú. Domamyslice o výměře 12,5 
m2 
Předseda seznámil přítomné s umístěním části pozemku s tím, že poukázal na provázanost 
s navazujícím bodem 6. jednání. Vlastník pozemku může své parkovací místo situovat na svém 
pozemku o výměře 1651m2, popřípadě využít příjezd z druhé strany, viz bod 6. 
Osadní výbor Krasice, Čechovice a Domamyslice nedoporučuje bezplatnou výpůjčku části 
pozemku p.č. 461/1 v k.ú. Domamyslice o výměře 12,5 m2. 
PRO    PROTI                    ZDRŽEL SE 
6      0        2 
Usnesení nebylo přijato. 

6. Stanovisko k užívání pozemku p.č. 368/11 v k.ú. Domamyslice v chatové oblasti na Záhoří 
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V návaznosti na předešlý bod projednal OV předmětnou záležitost a zaujímá toto stanovisko. 
Osadní výbor Krasice, Čechovice a Domamyslice doporučuje obnovení plné průchodnosti 
a průjezdnosti pozemku parc. č. 368/11 k.ú. Domamyslice. 
PRO    PROTI                    ZDRŽEL SE 

 8      0        0 
Usnesení bylo přijato. 

7. Návrhy investic 
- Nutno zjistit výši rozpočtu pro rok 2021 
- Povrchová úprava na ulici Javorová – spojnice mezi ulicí 5. května a Lipová 

v Čechovicích – nutno prověřit 

 
8. Různé 

- OV jednohlasně vyzývá, nechť jsou při provádění prací externími dodavateli 
k dispozici mobilní WC pro zaměstnance (výkopové práce apod.) 

- Ulice Ovesná – častá neprůjezdnost rozměrnějšími vozidly (např. popeláři) vlivem stojících 
vozidel – reaguje strážník MP s tím, že aktuálně na daném místě udělují pokuty 

- OV činí dotaz z jakého důvodu došlo ke změně stanoviště kontejnerů na tříděný 
odpad, jež bylo z dostupného místa na křižovatce Západní x Krasická přemístěno na 
nedostupné místo přímo u vchodu na hřbitov v Krasicích a žádá, nechť je stanoviště 
vráceno na původní místo 

- Ing. arch. Zakopal a Mgr. Navrátil žádají o kontrolu vík u kontejnerů na tříděný odpad – Za 
Humny + Krasická 55 

9. Závěr 
Předseda osadního výboru poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. 
 
 
 
            Mgr. Tomáš Šperka 
    předseda Osadního výboru Krasice, Čechovice, Domamyslice 

 
 
 
 


