
 
 

Komise městské části Vrahovice, Čechůvky 

Zápis z jednání Komise městské části Vrahovice a Čechůvky  
 leden 2023 

 
  

Jednání Komise městské části Vrahovice a Čechůvky (dále jen komise) proběhlo dne 
16. 1. 2023, od 17:30 hod. v budově Hasičské zbrojnice ve Vrahovicích. 

Jednání KMČ byli přítomni: Miroslav Vantuch (předseda), Jiří Švančar, Iveta 
Vykydalová, Jaroslava Maulerová, Jakub Fojtík, Martin Procházka, Milada Galářová, 
Tomáš Peka, Vlasta Žitná. 

Program jednání: 

- představení všech členů komise 
- seznámení s jednacím řádem komise 
- návrh jednacích termínů komise pro rok 2023 
- kontrola kontaktních údajů členů 
- volba místopředsedy komise (pro případ absence předsedy) 
- představy členů komise o rozvoji MČ v dalších letech (do roku 2026) 
- seznámení se schváleným rozpočtem SMP na rok 2023 se zaměřením na 

investice v naší městské části (dále jen MČ) 
- konkrétní požadavky na aktuální problémy MČ 

 

Úvodem jednání předseda komise přivítal všechny členy a současně přivítal také 
náměstka primátora statutárního města Prostějova Jiřího Rozehnala. 

Po úvodním krátkém představení členů komise pověřil vedením jednání KMČ Jiřího 
Švančara (dále jen předsedající) - předseda KMČ a p. Fojtík museli bezodkladně 
opustit jednání komise v cca 17:46. 

Předsedající informoval členy komise o Jednacím řádu komisí městských částí (dále 
jen JŘK), který byl schválen Radou města Prostějova dne 6. 12. 2022 usnesením č. 
RM/2022/05/73 a který je k nahlédnutí na webových stránkách města 
https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/komise-mestskych-casti/. Současně bude 
JŘK vyvěšen ve vitrínách umístěných ve Vrahovicích a Čechůvkách (umístění vitrín, 
viz příloha zápisu). 

Dále proběhla diskuze k návrhu termínů jednání komise. Termíny budou zveřejněny 
na výše uvedených webových stránkách. Začátky jednání komise byly stanoveny na 
17:00 hod., v ojedinělých případech může být termín jednání komise upraven dle 
aktuálních potřeb jednotlivých členů. Tato změna bude v minimálně 10 dnů předem 
zveřejněna na výše uvedených webových stránkách města. 

Členové KMČ upřesnili své kontaktní údaje. Pro veřejnost je zřízena emailová adresa: 
osadnivyborvrahovice@seznam.cz. Na uvedenou adresu je možné psát sdělení, 
informace či náměty týkající se činnosti komise a požadavky občanů místní části 
Vrahovice, Čechůvky.    



 
 

Komise městské části Vrahovice, Čechůvky 

Jedním z bodů programu jednání komise byla volba místopředsedy komise. Tento bod 
nebyl projednán. Volba místopředsedy bude zařazena na program jednání 
v následujícím termínu. 

Dále přesedající předal slovo náměstkovi primátora statutárního města Prostějova, 
který přítomné seznámil s investičními akcemi ve Vrahovicích pro rok 2023. 

- odpočinková zóna u soutoku Hloučela/Romže 
- projektová dokumentace k cyklostezce Vrahovice/Vrbátky (podmíněno dotací) 
- chodníky na Vrahovické ulici vč. opravy části chodníku u říčky Romže (cca 10m) 
- projektová dokumentace pro opravu mostu na ulici M. Pujmanové 
- projektová dokumentace cyklostezka Tovární/Říční 
- dokončení 1. etapy revitalizace Sídliště Svornosti 

 

Projednávané žádosti, požadavky a náměty od členů komise k RM: 

1. Ulice I. Olbrachta – propadající se chodník – po realizaci uložení optických 
kabelů se propadá chodník. Problematických míst po výkopech optického 
kabelu je více, KMČ stav zmapuje a předloží RM. 
 

2. Prověřit stav chodníků MČ a tento průzkum předložit RM. Bude vhodné určit, 
zda chodník spadá do kategorie opravy nebo investice. KMČ žádá o zaslání 
plánu oprav chodníků pro rok 2023 v Prostějově. 
  

3. Parkování před školou – K + R v době od 6:00 do 16:00. Komise navrhuje zvýšit 
dozorovou činnost MP. Na příští zasedání bude přizván okrskový strážník, 
problematických míst je více. 
 

4. Parkování na parkovišti J. Köhlera (před Lipkou) – parkoviště je osazeno 
dodatkovou tabulkou a slouží pro potřeby školy – celodenně zde parkují auta – 
komise navrhuje zvýšit dozorovou činnost MP viz. předchozí bod. K tomu byl 
vznesen požadavek, zda by dvě místa z parkovací plochy mohla být vyčleněna 
pro zákazníky cukrárny Lipka.  
 

5. Spadlá velká větev do řečiště říčky Valová v místě mezi soutokem 
Hloučela/Romže a mostem u fotbalového hřiště – komise navrhuje zajistit 
odklizení – aktualizace k 20.1. – provedeno vytažení větve členy JSDH 
Vrahovice v rámci výcviku pomocí lanového navijáku na cisterně 
 

6. Chodník do Čechůvek – prioritou komise je dokončení kvalitního chodníku od 
ulice Prešovská dále ulicí Čs. Armádního sboru. Jedná se o velmi havarijní stav 
v délce asi 85 metrů (na daný úsek je zpracována PD) a chybějící chodník 
v délce asi 40 metrů. Tímto bodem se bude KMČ zabývat i na svém příštím 
zasedání. 
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7. KMČ vznáší dotaz na proces zimní údržby ve vedlejších ulicích MČ. Během 
prosincového sněžení zůstaly boční ulice bez proplužení a byly několik dní 
velmi obtížně sjízdné.  
 

8. KMČ navrhuje a doporučuje RM částečně přehodnotit plán úspor elektrické 
energie a v bočních ulicích MČ tam, kde není žádný chodník a chodci se 
pohybují přímo ve vozovce, nechala zapnuté všechny lampy VO. Konkrétně jde 
o ulice Jaselská, Kyjevská, Prešovská, Sokolovská a částečně ulici M. Alše od 
koupaliště k fotbalovému hřišti. Je zde veliké nebezpečí střetu chodců 
s vozidlem. 

 
 
V Prostějově dne: 20. 1. 2023 

 

 

 
Miroslav Vantuch 
předseda komise 

 
 

Rozdělovník: 

Rada města Prostějova 

 

 

Příloha:  

Umístění vitrín v Městské části Vrahovice, Čechůvky 

1. Autobusová zastávka Vrahovická směr do města 
2. Autobusová zastávka U Lipy směr Čechůvky 
3. Autobusová zastávka (točna) Čechůvky 


