
Osadm' výbor Krasice, Čechovice, Domamyslice
zápis z jednání

Jednání Osadního výboru Krasice, Čechovice, Domamyslice se uskutečnilo dne 6.9.2021 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 1.9.2021.

Přítomni : viz prezenční listina
Oomluven:vizprezenčm'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  1.9.2021

2.    Projednání žádosti o odkup pozemku p.č. 223/26 v k.ú. DomamysHce o výměře cca 56 m2

0sadní výbor Krasice, Čechovice a Domamyslice nedoporučuie odprodej pozemlm p.č.
223/26 v k.ú. DomainysHce o výměře cca 56 m2
PRO                                  PROTI                    ZDRŽEL SE
1000

Usnesení bylo přij ato.

3.    Různé
- předseda OV seznámil přítomné se stavem v okolí nádob na odpady, a dále sdělil, že i přes

upozomění OV nedošlo k doplnění vík nádob na tříděný odpad
-Ing. Naiclerová vznesla požadavek na vybudování přechodu přes ulici Plumlovskou navazující

na chodník z Čechovic a pokračující směrem k biokoridoru - tento požadavek byl přítomnými
členy OV uvítán (není-li možno vybudovat přechod, nechť je přistoupeno k vybudování místa

pro  přechází,  popř.  nechť jsou učiněna jiná opatření pro bezpečné přecházení fiekventované
silnice)
-  V.  Ráček činí dotaz  na stav  mostu  pro  pěší v Čechovicích  a požaduje  sdělení,  kdy  dojde

k opravě a znovuotevření
-  dále  je  upozoměno  na  vadný  bezbariérový  vstup  na  chodník  u  křižovatky  Vřesová  x

Čechovická, doporučeno, nechť jsou za tímto účelem prohlédnuty i další chodníky,
- Ing.  Pospíšil upozomil na absenci oboustranného  označení ulice Borová,  a to jak ze strany

ulice Žitné, tak i ulice 5. května, vždy je označem' pouze z jedné strany (od centra x k centru),
- dále bylo upozoměno, že nedochází k likvidaci plevelu, ul. Růžová je jím zarostlá
-INVESTICE -OV jednal o možnostech investice, V. Ráček navrhl rozhlas pro části Čechovice

a   Domamyslice,   kterým   by   mohl   hlásit   aktuální   infomace   obratem   bez   součinnosti
zaměstnanců  radnice  -  NÁVRII  KE  ZVÁŽENÍ  -  dílčí  zařízení  s přístupem  k městskému
rozhlasu pro části  obce Čechovice  a Domamyslice,  které by bylo umístěno v Čechovicích u
stávajícflio  starého  analogového rozhlasu.  OV žádá příslušné orgány,  necht' zjistí technickou

proveditelnost tohoto požadavku.

4.   Závěr
Předseda osadnflo výboru poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.

M
předseda Osadmho výboru Krasice, Čech


