
Osadní výbor Krasice, Čechovice, Domamyslice
zápis z ON-LINE jednání

V souladu s Doporučením primátora města předsedům komisí Rady města Prostěj ova, výborům
Zastupitelstva města Prostějova a předsedům osadních výborů města Prostějova, bylo znišeno
konání osadního výboru dne 7. 2. 2022 z důvodu epidemiologické situace a nahrazeno on-line
hlasováním. Konkrétně byl členům OV zaslán dne 31.1.  2022 návrh usnesení s podklady, a
dále byla stanovena lhůta pro hlasování do 7. 2. 2022.

V rámci hlasování se zapojili následující členové OV:
Mgr. Šperka Tomáš, Ing. Pospíšil Jiří, Ing. arch. Zakopal Jiří, Kotek Vlastimil, Chromec Josef,
Ráček  Vlastimil,   Ing.   Moudrý  Marek,   Mgr.  Navrátil   David,  Mgr.   Švec  František,   Ing.
Antoníček Jiří

OV byl usnášeníschopný.

Program OV:
1/ Projednání žádosti o prodej částí pozemků p.č. 346 -trvalý travní porost, p.č. 463/1 -ostatní
plocha a p.č. 463/2 -omá půda o celkové výměře cca 380 m2 v k.ú. Domamyslice, za účelem
rozšíření zahrady p.č. 347/1 v k.ú. Domamyslice.

2(ú?rsu:e.T.ťil;:áud:srt:s:ě?:#jžítčieTeoáe#e,pk:;:ál\%4h::s.?egjÉlo#::.*éěí::cpa|.4c6enmé2h:
vjezdu na pozemek.

iíú?réjeecdhnoíi,;ežáudopsr:s:ě?::dftejž&útčie?eoáe#úue#:;žlťífh;::?ets:niloJ*.Y%ůeĚÉ::cp:.5c4enmé2h:
vjezdu na pozemek.
4/   Vyjádření   k   projektové   dokumentaci   na   stavební   akci   „Novostavba   BD   a   ŘRD
„REZIDENCE PLUMLOVSKÁ", včetně inženýrských sítí a dopravního napojení"

1/ Projednání žádosti o prodej částí pozemků p.č. 346 - trva]ý travní porost, p.č. 463/1 -
ostatní plocha a p.č. 463/2 - omá půda o ceLkové výměře cca 380 m2 v k.ú. Domamyslice,
za úče]em rozšíření zahrady p.č. 347/1 v k.ú. Domamys]ice.

Vzhledem  ke   skutečnosti,   že   zahrada  žadatelky   má  výměm   1914m2   (v   dané   lokalitě
nnadstandard) a nQjsou uvedeny žádný významné důvody pro vyhovění žádosti, pak předseda
OV navrhl prodej nedoporučit.

NÁVBH UstusENÍ:
Osadní  výbor  Krasice,   Čechovice   a   Domamys]ice  NEDOPORUČUJE   prodej   částí
pozemků p.č. 346 - trvalý travní porost, p.č. 463/1 - ostatní plocha a p.č. 463/2 - orná půda
o ce]kové výměře cca 380 m2 v k.ú. Domamyslice, za účelem rozšíření zahrady p.č. 347U
v k.ú. Domamyslice.

PRO                 PROTI             ZDRŽEL SE
910
Usnesení bylo přijato.
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oploceného vjezdu na pozemek.

Konec ul. Gen. Dudy těsně sousedící s heliportem je přehrazen oplocením, za nímž se nachází
příjezdy ke dvěma rodinným domům - tato žádost a žádost pod bodem 3/. Z podkladů není
patmo  z  jakého  důvodu  došlo  k  vybudování  oplocení  na  pozemku  ve  vlastnictví  města
Prostějova, nicméně z leteckých map z roku 2012 a 2015 je zřejmé, Že oplocení bylo budováno
současně rodinnými domy.

Nejsou známy důvody pro doporučení prodeje, z tohoto důvodu předseda OV navrhl prodej
nedoporučit.

NÁVRH USNESENÍ:
Osadní  výbor  Krasice,  Čechovice  a  Domamys]ice  NEDOPORUČUJE   prodej   části
pozemku p.č. 318/4 -ostatní p]ocha o výměře cca 46 m2 v k.ú. Cechovice u Prostějova, za
účelem majetkoprávnmo dořešení vybudovaného oploceného vjezdu na pozemek.

PRO                 PROTI             ZDRŽEL SE
901
Usnesem' bylo přijato.
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oploceného vjezdu na pozemek.

Odůvodnění viz bod 2/.

NÁVFH USNESENÍ:
Osadní  výbor  Krasice,   Čechovice   a   Domamyslice  NEDOPORUČUJE   prodej   části
pozemku p.č. 318/4 -ostatní plocha o výměře cca 54 m2 v k.ú. Cechovice u Prostějova, za
účelem majetkoprávnflo dořešení vybudovaného oploceného vjezdu na pozemek.

PRO                 PROTI             ZDRŽEL SE
901
Usnesení bylo přijato.

4/  Vyjádření  k  projektové  dokumentaci  na  stavební  akci  „Novostavba  BD  a  ŘRD
„REZIDENCE PLUMLOVSKÁ", včetně inženýrských sítí a dopravnÉho napojení"

Předseda OV k tomuto bodu učinil žádost o zodpovězení některých otázek na Odbor správy a
údržby majetku města Prostějova. Bod bude projednán na příštím OV.

V Prostějově dne 8. 2. 2022

předseda Osadního výboru


