
 

Vyhrazené 

Zápis OV Vrahovice, Čechůvky (OVVČ) - červen 2022 

 
  

Jednání OVVČ svolané na 13. 6. 2022 bylo z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů 

zrušeno. Podněty podané k řešení byly projednány korespondenčně. 

K vyřízení žádostí o vyjádření bylo přistoupeno formou elektronického korespondenčního 

hlasování (per rollam). Korespondenčního hlasování se zúčastnilo 10 členů OVVČ. 

Projednávané žádosti: 

1. Žádost spolku SBTS ZO Areál, p.s. o prodeji resp. koupi pozemku parc. č. st. 997 

(výměra 347 m2) v k.ú. Vrahovice, za účelem majetkoprávního dořešení vlastnictví pozemku 

pod stavbou. 

Hlasování: Ano 7, Ne 2, Zdržuji se 1 

Usnesení OVVČ přijaté per rollam: OVVČ doporučuje majetkově narovnat situaci vzniklou 

kolem stavby č.p. 780 a navrhuje žadateli prodat pozemek, jak je popsáno v žádosti o vyjádření 

Sp.Zn.: OSUMM 102/2016, pod č.j. PVMU 77869/2022 50, za cenu v místě a čase obvyklou, 

tedy za cenu tržní nebo úřední – tzn. za cenu, která bude vyšší.  

 

2. Žádost p. Procházky o  koupi prodeji resp. koupi části pozemku parc. č. 1005/4  

(výměra 35 m2)  v k.ú. Vrahovice  

Hlasování (per rollam): Ano 5, Ne 3, Zdržuji se 2 

Usnesení OVVČ přijaté per rollam: OVVČ nesouhlasí s prodejem pozemku, jak je uvedeno v 

žádosti o vyjádření podané pod Sp.Zn.: OSUMM/167/2022, č.j.: PVMU 85836/2022 50. Pro 

doplnění uvádíme, že předmětný pozemek je součástí zpracované studie na vybudování 

Subcentra Vrahovice. 

 
 



 

Vyhrazené 

 

Různá problematika 

 

 Poškození památníku Prusko-Rakouské války v r. 1866 

 

Usnesení OVVČ: OV upozorňuje na znehodnocení a poškození památníku Prusko Rakouské 

války v r.1866 („křížek v polích u Čechůvek). Na památník v rozporu s památkovým řádem 

neznámá osoba umístila nevhodným způsobem kovový držák na plastové láhve s umělými 

květinami. 

OVVČ doporučuje odboru územního plánování a památkové péče uvést památník do 

původního stavu. Současně OV předává podnět městské policii k prošetření za účelem zjištění 

pachatele.  

 

 Užívání pozemku v katastrálním území Vrahovice parcelní číslo 441/2 

 

V souvislosti s žádostí spolku SBTS ZO Areál, p.s. (viz bod č. 1 zápisu) OVVČ doporučuje 

prověřit, za jakých podmínek je užíván pozemek parcelní číslo 441/2 (viz obr. níže). Pokud je 

pozemek bezplatně užíván OVVČ doporučuje smluvně ošetřit užívání pozemku nájemní 

smlouvou podle současné politiky uplatňované na pronájmy majetku města. 

 

 

Zapsala:  Pavla Šišmová, předsedkyně OVVČ 

Rozdělovník: 

Magistrát města Prostějova – vedení města 

Magistrát města Prostějova – odbor správy a údržby majetku města 


