
Zápis

z jednání Osadního výboru Žešov

Datum konání: 20.6.2022 v 18:00-18:54 hodin v prostorách hasičské zbrojnice Žešov

Přítomni: viz. Prezenční listina - celkem 11 členů OV

Omluveni: 1

Neomluveni: 0

Hosté: 2

Program:

1. Zahájení
2. Dotazy podněty a připomínky
3. Závěr

1. / Zahájení

V úvodu přivítal předseda členy osadního výboru a zahájil jednání OV dle programu.
Schůze se zúčastnilo deset členů osadního výbor. OV byl tedy usnášeníschopný.

2. / Dotazy podněty a připomínky
I. Pavel Šmíd seznámil přítomné s odpověďmi na požadavky OV, zaslané magistrátu 

města na základě zápisu OV ze dne 16.5.2022
II. Urgence požadavku na zpevněnou plochu: žádáme o informaci ke stavu žádosti o 

vydláždění prostoru pod kontejnery na tříděný odpad umístěné u sportovního hřiště. 
Původní žádost byla zaslána v zápise na základě jednání OV Žešov dne 3.1.2022.
Vyjádření magistrátu zaslané e-mailem dne 25.1.2022: „S vydlážděním plochy pod 
kontejnery se počítá v jarních měsících, kdy budou vhodné podmínky pro tyto práce.“
Nově vyjádření magistrátu: „Vydláždění poslední plochy pro kontejnery na tříděný 
odpad nebude realizováno vzhledem požadavku OV na celkovou rekonstrukci 
této uličky, kde se počítá  také s úpravou prostoru pro kontejnery.“

III. Na základě jednání OV se dne 23.5.2022 v 18:00 koná schůzka zástupců OV na 
fotbalovém hřišti za účelem projednání projektu na vybudování zázemí a jeho 
případných úprav. Žádáme o účast také pana Ing. Petra Brücknera. Probíhá schválení 
pro zadání zpracování pozměněné projektové dokumentace. Setkání proběhlo a na jeho 
základě bylo zasláno následující vyjádření magistrátu: 
“Na základě úkolu z PP Odbor rozvoje a investic provede aktualizaci projektové
dokumentace a rozpočtu. Následně bude předložen materiál do PP.“

IV. Nové žádosti OV projednávané na této schůzi jsou obsaženy v příloze č. 1 tohoto 
zápisu.

3. / 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 20.6.2022
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání OV Žešov, dne 20.6.2022

1. Žádáme o kontrolu vyčištění kanalizačních vpustí

2. Žádáme o provádění sečení travního porostu na všech místech, zejména v okolí laviček 
v uličce a pod Lipou nad uličkou (na pozemku 96/1), za humny „nová ulice“ a mezi 
veřejným osvětlením taktéž v prostoru „nová ulice“

3. Žádáme Magistrát města o informaci k plánu ošetřování nově vysazených stromů proti 
škůdcům a nemocem

4. Potok urgence vyčištění, odpověď magistrátu: „Odbor životního prostředí jednal s 
Povodím Moravy s.p. jako se správcem vodního toku o možnostech odstranění 
sedimentů z Žešovského potoka od dálničního mostu po silniční most . V 
současnosti došlo pouze k provizornímu pročištění silničního mostu. Sedimenty 
byly ponechány na břehové hraně potoka. O dalším postupu se bude s Povodím 
Moravy s.p. nadále jednat. Dle předběžného vyjádření  není v jejich kapacitních 
možnostech pročištění potoka provést. Žešovský potok není z hlediska významu 
pro povodí prioritní.“
OV nežádalo o vyčištění potoka, ale o řádný úklid vytěženého sedimentu z břehu potoka. 

5. Žádost občanů o rozšíření parkovacích míst v místní části Skřépek, viz. příloha č. 2 tohoto
zápisu

6. Žádost o kontrolu zdravotního stavu původních stromů na silnici k obci Výšovice

7. Žádáme o doplňování odpovědí k daným žádostem přímo pod text zaslaný přílohou zápisů
OV.
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Příloha č. 2 k zápisu z jednání OV Žešov, dne 20.6.2022

Magistrát města Prostějova
cestou
osadního výboru Žešov

     Žádost o projednání povolení vybudování parkovacích míst.

Žádám o projednání povolení vybudovat parkovací místa před domem č.p. 49 a před domem 
č.p45
na parcele číslo 424 v k.ú.Žešov. Parkovací místa bychom si vybudovali každý z vlastních 
zdrojů. V části obce kde domy stojí se rekonstrukce ulice prováděla jako první a parkovací 
místa se zde všude neřešila, při rekonstrukci ostatních částí obce už parkovací místa 
vybudována jsou. Chtěli bychom tímto požádat o povolení vybudování parkovacích míst v 
této ulici.

Děkujeme za podporu osadního výboru a kladné vyřízení naší žádosti

S pozdravem

David Hanousek
Žešov č.p.49
796 01 Prostějov
     
        a
J.Hnizdil
Žešov č.p.45
796 01 Prostějov
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