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Osadní výbor Krasice, Čechovice, Domamyslice 
zápis z jednání 

 
Jednání Osadního výboru Krasice, Čechovice, Domamyslice se uskutečnilo dne 1.2.2021 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 29.1.2021. 
 
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 29.1.2021 
 

2. Úvodní slovo předsedy 
 

3. Projednání žádosti o odprodej částí pozemku p.č. 426/3 – zahrada o výměře 96 m2 a části 
pozemku p.č. 587/2 – vodní plocha o výměře 73 m2, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova  
Projednáno umístění pozemku, znění územního plánu. 
Osadní výbor Krasice, Čechovice a Domamyslice nedoporučuje odprodej částí pozemku 
p.č. 426/3 – zahrada o výměře 96 m2 a části pozemku p.č. 587/2 – vodní plocha o výměře 
73 m2, vše v k.ú. Čechovice u Prostějova  
PRO    PROTI                    ZDRŽEL SE 

 9      0        0 
Usnesení bylo přijato. 
 

4. Projednání  žádosti o  bezúplatný  převod  pozemku  p.č.  219/6  k.ú.  Čechovice  u  
Prostějova  ve prospěch Statutárního města Prostějova  
Předseda seznámil přítomné s umístěním pozemku. 
Osadní výbor Krasice, Čechovice a Domamyslice doporučuje bezúplatný  převod  
pozemku  p.č.  219/6  k.ú.  Čechovice  u  Prostějova  ve prospěch Statutárního města 
Prostějova 
PRO    PROTI                    ZDRŽEL SE 

 8      0        0 
Usnesení bylo přijato. 
 

5. Projednání žádosti o umístění workoutového hřiště 
Ad varianta Růžová 
V minulosti bylo projednávána oblast pro účely umístění dětského hřiště – nemožnost realizace, 
neboť pozemek je vlastnictví státu, nikoli města. 
Ad varianta Foersterova 
Žádný z členů osadního výboru nebyl variantě nakloněn pro blízkost k hlavní komunikaci. 
Ad varianta Moravská 
Nevhodné umístění mezi paneláky ze 3 stran, vhodnější by byla lokace u kotelny. Ing. Moudrý 
a Ing. Navrátil poukazují na vhodnost lokality s ohledem na počet obyvatel. 
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6. Různé 
- Upozornění na nahnutý mostek v Čechovicích pro chodce 
- Návrh investic – chodník u školky v Čechovicích 

- Propojení chodníku – Domamyslická – Plumlovská 
 

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

 
 
 
 


