
1 
 

 

Zápis 

z jednání Osadního výboru Žešov 

 

Datum konání: 21.3.2022 v 18:00-19:05 hodin v prostorách hasičské zbrojnice Žešov 

 

Přítomni: viz. Prezenční listina - celkem 12 členů OV 

Omluveni:  0 

Neomluveni: 0 

Hosté: 10 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Dotazy podněty a připomínky 

3. Prezentace studie pro výstavbu nové hasičské zbrojnice 

4. Hlasování 

5. Seznam podnětů, žádost o vyřešení, vyjádření 

6. Závěr 

 

Ad 1/ Zahájení 

V úvodu přivítal předseda členy osadního výboru a zahájil jednání OV dle programu. 
Schůze se zúčastnili všichni členové osadního výboru. OV byl tedy usnášeníschopný. 

 

Ad 2/ Dotazy podněty a připomínky 

 Pavel Šmíd seznámil přítomné s odpověďmi na požadavky OV, doručené členům OV 

e-mailem dne 16.3.2022. Zde oproti zaslanému vyjádření v bodu 2. není zcela 

jednoznačné, že dřevěný sloup tímto bodem zmiňovaný je opravdu umístěn na 

soukromém pozemku. Tento bod bude tedy ještě upřesněn. 

 Na základě diskuze k čerpání alokované částky určené pro OV Žešov v roce 2022. OV 

Žešov žádá magistrát města o zaslání směrnice upravující čerpání této částky, 

respektive dokument upravující využití těchto finančních prostředků.  
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Ad 3/ Prezentace studie pro výstavbu nové hasičské zbrojnice  

 OV obdržel prostřednictvím Ing. Petra Brücknera výkresovou dokumentaci 

připravované studie pro výstavbu nové hasičské zbrojnice, upravenou na základě dříve 

vznesených požadavků. Jednalo se o studii s označením č. 8 a to konkrétně čtyři 

dokumenty s názvy: 1NP, 2NP, Pohled uliční a Řez A-A. Ing. Brückner odpověděl na 

doplňující dotazy členů OV k předložené dokumentaci a studii samotné.  

 

Ad/ 4 Hlasování 

 Předseda OV požádal členy OV o hlasování ve věci výše zmíněné studie. Hlasování se 

zúčastnilo 11 členů (1 člen OV v době hlasování již byl z jednání omluven). 

Předložený návrh studie byl členy OV jednohlasně schválen, tedy všech 11 přítomných 

členů OV hlasovalo pro přijetí této studie. 

Ad/ 5 Seznam podnětů, žádost o vyřešení, vyjádření  

 Jednání OV dále pokračovalo podněty členů OV na základě, kterých OV Žešov žádá 

magistrát města o reakci, případné vyřešení níže uvedených podnětů: 

 

1. Oprava propadajícího se chodníku u čísla popisného 33 a sousedící s parcelou 

423/7 

2. Jak bude realizován svoz komunálního odpadu v době výstavby komunikace na 

parcele 96/1. (Rekonstrukce komunikace „Ulička“) 

3. Prověření dalšího záměru dodavatele po provedeném čištění části místního potoka. 

Po vytěžení usazenin nedošlo dosud k jejich ekologické likvidaci a tyto jsou 

ponechány na břehu potoka, což způsobí jejich zpětné splavení do toku. 

4. Zajištění opravy prasklin na již dříve rekonstruované vozovce umístěné na parcele 

číslo 482/1 vedoucí k zrekonstruovanému mostu („Skřépek“). 

5. Zajištění opravy podélné praskliny vozovky (pravděpodobně v záruce) na parcele 

číslo 423/1, v místě čísla popisného 67. 

6. Zajištění realizace doplnění štěrkové výplně betonové dlažby na podélných 

parkovacích místech podél zrekonstruované komunikace, kde dochází 

k průběžnému úbytku materiálu (výplň spáry) a to pravděpodobně z důvodu 

strojního čištění. 

 

Ad/ 6 Závěr 

 Předseda OV poděkoval členům OV a přítomným občanům za jejich účast, náměty a 

připomínky. 

 

Zapsal: Daniel Bosák, člen OV Žešov 

Schválil: Aleš Koutný, předseda OV Žešov 

 

V Žešově dne 21.3.2022 

 

 

 

 


