
Zápis 
z  jednání Osadního výboru Žešov 

Datum konání: 21. 2.2022, 18:00 – 20:30 hodin v prostorách hasičské zbrojnice. 
                           

Přítomni:  viz Prezenční listina – celkem 10 členů OV

Omluveni:    2

Neomluveni:    0

Hosté:   15 občanů Žešova

Program:
1. Zahájení
2. Dotazy, podněty, připomínky, požadavky
3. Projednání výstavbu nové hasičské zbrojnice
4. Závěr

Ad 1/ Zahájení

V úvodu přivítal  předseda členy osadního výboru a zahájil  jednání OV dle programu. Na
schůzi byli omluveni 2 členové, ale i přesto je OV usnášeníschopný.

Ad 2/ Dotazy, podněty, připomínky, požadavky
 připomenutí bodů z minulého zasedání 
 členové OV by chtěli požádat o prořezání dřevin na chodníku p.č. 413 u domu č.p.2,

dále  kolem hlavní  cesty  417/4  po  levé  straně  směrem na  Prostějov  za  posledním
domem, dále kontrola stromů pod a kolem bytovky p.č. 91 (začínají být nebezpečné
pro inženýrské sítě)

 členové OV by chtěli prověřit stav dřevěného sloupu kolem hlavní komunikace p.č.
417/3 za posledním domem po levé straně směr Prostějov. Případně jeho odstranění

 členové  OV by  chtěli  požádat  o  vyřešení  problémů  s  vyhazováním  nepořádku  u
místního hřbitova podél hlavní cesty na odstavných plochách. Případně pokud by bylo
možné  tyto  plochy  zrušit,  aby  zde  nedocházelo  k  zastavování  projíždějících
automobilů a následné vyhazování různého odpadu v těchto místech

 členové OV žádají o prověření poškození cesty na křížení Žešov-Výšovická u nové
palírny

(zjistí p. Brückner)
 členové OV by chtěli prověřit upevnění dopravního značení kolem bytovky, případně

všech značek v Žešově, některé jsou po velkých větrech uvolněné
 členové  OV  by  chtěli  požádat  o  opětovnou  montáž  fotopasti  u  hřbitova,  aby

nedocházelo  k  zaplňování  kontejnerů,  které  jsou  určeny  pro  potřeby  hřbitova



projíždějícími auty.
 členové OV by chtěli  požádat  o opravu chodníku na p.č.  412/1 u místní mateřské

školky, jsou zde propadlé dlaždice
 členové OV by chtěli požádat o změnu při realizaci druhé etapy rekonstrukce uličky,

aby  se  v  části  obratiště  změnil  povrch  z  asfaltového  na  vsakovací  dlaždice
(konzultováno s p. Brücknerem)

 obyvatelé domu č.119 upozornili na zvýšení již hotového vjezdu k jejich domu
a žádají o úpravu vjezdu na původní výši před rekonstrukcí.
Navýšení komunikace - z důvodu prudkého zvýšení terénu směrem k nové ulici
by mělo dojít až za obratištěm.
Při podávání připomínek k rekonstrukci komunikace a chodníků v obdržené 
projektové dokumentaci v září 2020 nebyly k dispozici řezy komunikace.

Ad 3/ Projednání výstavby nové hasičské zbrojnice
 Na  schůzi  OV  byla  p.  Brücknerem  představena  studie  přístavby  nové  hasičské

zbrojnice  s  částečnou  rekonstrukcí  stávající.  Na  základě  toho  byly  vzneseny
připomínky občanů:

-možnost zrušení nebo přesunutí skladovacích prostor pro civilní obranu
-vybudování  společenského  sálu  v  přízemních  prostorech  za  hasičskou
zbrojnicí.
S těmito připomínkami souhlasili i majitelé dotčených objektů. 

 Obyvatelé sousední nemovitosti č.p. 37 na jednání OV vznesli nesouhlas s návrhem
studie dostavby budovy hasičské zbrojnice a uvedli zásadní připomínky k umístění
zejména společenského sálu v patře. 

Ad 4/ Závěr
 

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

Zapsal: Aleš Koutný ml., člen OV Žešov

Schválil: Aleš Koutný, předseda OV Žešov

Předseda  spolku  Občané  pro  Žešov  na  schůzi  oznámil,  že  chystají  akci
‘‘ úklid Žešova ‘‘  12. 3. 2022 od 8:00. Akce je dobrovolná.


