
 

Vyhrazené 

Zápis z jednání OV Vrahovice, Čechůvky (OVVČ)  

ze dne 9. 5. 2022 

 
Přítomni: p. Donthová, p. Hromek, p. Marinovová, p. Měsícová, p. Moskal, p. Šišmová, p. Švančar, 

p. Vantuch, p. Vyškovský, p. Žitná, p. Vykydalová  

Omluveni: p. Odložil, p. Šmíd 

Neomluveni: p. Motyčka, p. Škňouřilová  

  

  

1) Zahájení 

Předsedkyně zahájila jednání OVVČ a prohlásila, že OVVČ je usnášeníschopný. Dále přivítala na 

jednání hosta Ing. Pavla Dopitu, LL.M., MBA, (zastupitel města) 

 

 2) Různé a podněty 

 

- Hloučela –  koryto řeky je zarostlé, znečištěno odpadky, zaneseno popadanými stromy, větvemi 

(viz foto) – a to od Pivovarského rybníčku až po soutok s Romží. U mostu přes Hloučelu na 

Vrahovické ulici (tzv. U Fegena) se v korytu nachází stavební suť (viz foto).  
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Usnesení OVVČ: OV doporučuje vyzvat Povodí Moravy k obnově a vyčištění koryta Hloučele od 

Pivovarského rybníčku po soutok s Romží a současně doporučuje prověřit, jak došlo k znečištění 

koryta stavební sutí. Nabízí se vysvětlení, že se stavební suť do koryta dostala v důsledku opravy 

komunikace a mostu. K vyčištění říčního koryta je dle OV vhodná doba, a to z důvodu, že je právě 

realizována revitalizace Pivovarského rybníčku a tím snížen průtok vody v říčním korytu.  
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- Zeleň - na ul. Vrahovická – od restaurace U Fegena po ZŠ Majakovského. V porovnání 

s ostatními městskými částmi je tato lokalita zanedbaná, výsadba a péče o zeleň je minimální, 

chybí okrasné záhony a keře, zelené ostrůvky před obytnými nemovitostmi a původní zeleň je ve 

špatném stavu.   

 

     Usnesení OVVČ: OV doporučuje zajistit novou výsadbu a vybudování okrasných záhonů a keřů 

obdobně, jak jsou realizována v jiných městských částech.  

 

- Navezené kamení – u „samoty“ po levém břehu Valové – v lokalitě budoucí oddechové zóny – 

biocentra Valová   

 

Usnesení OVVČ: OV upozorňuje na tuto situaci a doporučuje prověřit, zda se nejedná o černou 

skládku případně zajistit odvoz kamení z pozemku. Současně žádá o vyjádření, jak budou 

postupovat budoucí práce v této lokalitě. 

 

 

- Bezpečnost – nebezpečný vstup (výstup) na (z) chodník ul. Majakovského k hřbitovu a od 

hřbitova – aktuální havarijní stav  – foto viz. příloha

 
 

Usnesení OVVČ: OV upozorňuje na havarijní stav chodníku a doporučuje zajistit opravu vstupu  

(výstupu) z chodníku na ulici Majakovského. 

 

- Bezpečnost - průjezd motorových vozidel po nezpevněné komunikaci od fotbalového hřiště podél 

Valové s výjezdem do Kralického háje resp. průmyslové zóny – tímto způsobem si zkracují řidiči 

cestu do Kralického háje. Jde o polní komunikaci, kde se pohybují chodci (pejskaři) a cyklisté. 
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Usnesení OVVČ: OV doporučuje prověřit možnost umístění zábran proti projetí motorových vozidel 

případně možnost osazení dopravní značkou s omezením vjezdu motorových vozidel 

 

- Bezpečnost – nepřehledá situace na křižovatce při vjezdu z ul. Kopečného na ul. Marie Majerové. 

 
  

Usnesení OVVČ: OV upozorňuje na omezení výhledu při vjezdu z ul. Kopečného na ul. M. Majerové 

a doporučuje zajistit v uvedeném místě bezpečnost dopravy např. osazením křižovatky dopravním 

zrcadlem nebo jiným dopravním značením, které zajistí bezpečnost dopravy na křižovatce. 
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- OV projednal podnět týkající se vánoční výzdoby ve Vrahovicích. OV byl upozorněn, že 

v porovnání s ostatními městskými částmi se ve Vrahovicích vánoční výzdoba neinstaluje.  

 

Usnesení OVVC: OV doporučuje prověřit možnost instalace vánočních dekorací ve Vrahovicích a 

vytipovat místa vhodná pro osazení prvků vánoční dekorace v uvedené lokalitě. OV doporučuje 

umístění vánočních dekorací od restaurace U Fegena po ZŠ Majakovského.  

 

 

 

Zapsala: 19.5.2022     Pavla Šišmová, předsedkyně 


