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Osadní výbor Krasice, Čechovice, Domamyslice 

zápis z jednání 

 

Jednání Osadního výboru Krasice, Čechovice, Domamyslice se uskutečnilo dne 7.6.2021 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 3.6.2021. 
 
Přítomni: viz prezenční listina  
 
Omluven: viz prezenční listina 

 

Hosté: - 
 

1. Zahájení – Místopředseda osadního výboru přivítal přítomné, konstatoval usnášeníschopnost 
osadního výboru. Přítomné seznámil s programem jednání osadního výboru, jež koresponduje 
s pozvánkou ze dne 3.6.2021 
 

2. Projednání žádosti o odkup pozemku p.č. 413/5 – zahrada v k.ú. Domamslice o výměře 

1.582 m2 
 
Osadní výbor Krasice, Čechovice a Domamyslice nedoporučuje odprodej o odkup 
pozemku p.č. 413/5 – zahrada v k.ú. Domamslice o výměře 1.582 m2 

PRO    PROTI                    ZDRŽEL SE 
 8      1        0 

Usnesení bylo přijato. 
 

3. Projednání  žádosti o odkup části pozemku p.č. 223/32 – ostatní plocha v k.ú. 

Domamyslice o výměře cca 57 m2 
 

Osadní výbor Krasice, Čechovice a Domamyslice nedoporučuje odprodej části pozemku 
p.č. 223/32 – ostatní plocha v k.ú. Domamyslice o výměře cca 57 m2 

PRO    PROTI                    ZDRŽEL SE 
 9      0        0 

Usnesení bylo přijato. 
 

4. Projednání  žádosti o odkup částí pozemků p.č. 467/1 a p.č. 507/1, oba v k.ú. 

Domamyslice, o celkové výměře 130 m ² 
 

Osadní výbor Krasice, Čechovice a Domamyslice nedoporučuje odprodej částí pozemků 
p.č. 467/1 a p.č. 507/1, oba v k.ú. Domamyslice, o celkové výměře 130 m ² 
PRO    PROTI                    ZDRŽEL SE 

 8      1        0 
Usnesení bylo přijato. 
 

5. Různé 
- upozornění Ing. Antoníčka na chybějící víko u kontejneru na tříděný plast v lokalitě 
Domamyslice u JZD 
- upozornění p. Ráčka na špatný sklon nájezdu pro imobilní občany v lokalitě ul. Čechovická 
(u kontejnerů na tříděný odpad)  
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- upozornění na výtluky na ulici Plumlovská 
 
Osadní výbor projednával problematiku kvality dláždění po výkopových pracích souvisejících 
s inženýrskými sítěmi nebo ukládáním optických kabelů.   
 
Usnesení: Osadní výbor Krasice, Čechovice a Domamyslice žádá Odbor správy a údržby 
majetku města o důslednou kontrolu kvality převzatých prací (včetně podloží dlažby) 
v případě výkopů u chodníků nebo obslužných komunikací. Osadní výbor vyjadřuje 
nespokojenost s kvalitou těchto prací (nerovnost dlažby).  
PRO    PROTI                    ZDRŽEL SE 

 9      0        0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Osadní výbor projednával řešení dopravní situace na ulici Gen. Kraváka. 
 
Usnesení:  Osadní výbor Krasice, Čechovice a Domamyslice žádá Radu města Prostějova o 
sdělení, zda se zabývala doporučením komise ohledně řešení dopravní situace v ulici Gen. 
Kraváka v Krasicích u hřbitova a instalací nového zrcadla na křižovatce ulic Krasická a 
Západní – viz. Dřívější usnesení osadního výboru. 
PRO    PROTI                    ZDRŽEL SE 

 9      0        0 
Usnesení bylo přijato. 

 
 
6. Závěr 

Místopředseda osadního výboru poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. 
 

 

 

            Ing. Marek Moudrý 
   místopředseda Osadního výboru Krasice, Čechovice, Domamyslice 

 
 
 
 


