
Zápis č. 1
z  jednání Osadního výboru Žešov 

Datum konání: 14. 6.2021, 18:00 – 19:15 hodin v prostorách hasičské zbrojnice. 
                           

Přítomni:  viz Prezenční listina – celkem 9 členů OV

Omluveni:    3

Neomluveni:    1

Hosté:   0 občanů Žešova

Program:
1. Zahájení
2. Dotazy, podněty, připomínky
3. Závěr

Ad 1/ Zahájení

V úvodu přivítal místopředseda členy osadního výboru a zahájil jednání OV dle programu.
Konstatoval, že osadní výbor je usnášeníschopný.

Ad 2/ Projednání požadavků
 členové OV žádají o prostříhání vrby u zastávky Žešov střed (naproti dětskému hřišti).

Vrba zakrývá označník, což je svislá dopravní značka. A prověření ostatního porostu,
který by nějakým způsobem zasahoval podobným způsobem. Je možná domluva s
případným doladěním dalších míst.

 členové opětovně žádají o opravu chodníku viz. zápis ze schůze z 15. 6. 2020 bod ad3
1) Žádost o opravu chodníku na parcele 417/4. Chodník se nachází na mostě přes
místní potok na hlavní cestě obcí Prostějov-Kelčice. Dlaždice se začínají rozpadat a
drolit.

 členové  OV  by  chtěli  požádat,  zda  by  nebylo  možné  nainstalovat  lavičky  pro
odpočinek  pro  starší  občany  Žešova,  kteří  při  procházkách  musejí  využívat  pro
odpočinek plotů různých domů a staveb. Přesné určení laviček by zajistil OV.

 Jeden z členů OV upozornil na poškozený kryt vpustě  děšťové kanalizace u bytovky.
OV  žádá  o  prověření  a  případnou  nápravu,  aby  nedocházelo  ke  znečišťování
zatrubněné části. Je možné oslovit OV pro přesně určení vpustě.

 členové OV v návaznosti na nabídku magistrátu k výměně stávající informační tabule



před hasičskou zbrojnicí, žádá o možnost o osazení dalších 2 tabulí 
k využití pro potřeby občanů jako jsou informace o kulturních a společenských akcích.
V případě kladné odpovědi žádá OV součinnost při jejich umístění.

 Z důvodu opakující se situace s přeplněným kontejnerem na tříděný odpad - PAPÍR,
jak na jedné, tak i na druhé straně Žešova, žádá OV vyřešení tohoto problému buď
častějším  vývozem  nebo  přidáním  kontejnerů.

Ad 3/ Závěr 

Místopředseda OV Žešov poděkoval členům OV Žešov za jejich účast, náměty a připomínky.

Zapsal: Aleš Koutný ml., člen OV Žešov

Schválil: Pavel Šmíd, místopředseda OV Žešov


