
 

ZÁPIS 
 

z 1. jednání Komise městských částí Krasice, Čechovice, Domamyslice  
Rady města Prostějova  

konané dne 16. 1. 2023 v 18.00 hodin 

v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Čechovicích,  
Čechovická 182, Čechovice, 796 04 Prostějov 

 
Přítomni: Ing. Marek Moudrý, Ing. Richard Beneš, Mgr. Adéla Čečmanová, Josef Chromec, MUDr. 
Jana Kalandrová, Mgr. David Navrátil, Vlastimil Ráček, Mgr. František Švec.  
Omluveni: x 
 
Hosté: David Malík, okrskový strážník MPP 
 
 
Program: 

1. Zahájení a schválení programu  
2. Představení členů komise 
3. Seznámení s Jednacím řádem Komisí městských částí 
4. Seznámení s termíny jednání a náplní práce komise 
5. Různé  
6. Závěr 
 
1. Zahájení a schválení programu  

Předseda komise přivítal přítomné členy a hosta a konstatoval usnášeníschopnost. Přítomné 
seznámil s programem jednání komise, které koresponduje s pozvánkou ze dne 9. 1. 2023. 

 
2.   Představení členů komise 

Předseda komise stručně informoval členy o rozhodnutí Rady města Prostějova dne 6. 12. 2022, na 
základě kterého byla zřízena komise, a byli jmenováni členové komise. Komise je složena z 8 členů 
(včetně předsedy komise). Členové komise obdrželi jmenovací dekrety, což stvrdili svým podpisem. 
Následně se každý člen komise představil.  

 

3.   Seznámení s Jednacím řádem komisí městských částí 

Předseda přečetl hlavní body jednacího řádu a upozornil na podmínky účasti na komisi, aby byla 
usnášeníschopná. Jednací řád byl zaslán všem členům komise společně s pozvánkou na jednání. 
Předseda upozornil na povinnost omluvit se z jednání komise nejpozději v pondělí před 
nadcházejícím jednáním.  

 
4.   Seznámení s termíny jednání a náplní práce komise 
 
Byly projednány  a následně schváleny tyto termíny jednání: 
 

16. 1.  6. 2.  6. 3.  3. 4.  2. 5.  5. 6.  4. 9.  2. 10.  6. 11. 4. 12.  

 
Předseda komise přítomné členy seznámil s působností komise. 
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Komise byla zřízena Radou města Prostějova s cílem věnovat se problematice rozvoje místních částí 
Krasice, Čechovice, Domamyslice. 
 
5.   Různé 

Předseda komise informoval o e-mailu pana Jiřího Mejstříka, který se (prostřednictvím Vlastimila 
Ráčka) obrátil na komisi s problematikou vyhodnocení situace s  umístěním  stromu na parkovišti, 
které je ve společném vlastnictví majitelů bytových jednotek. 

Jedná se o vzrostlý platan, který stojí na okraji parkoviště parcely číslo 259/2, katastrální území 
Prostějov, Krasice. Tento strom zasahuje výrazně do vozovky, zhoršuje průjezd autobusů městské 
hromadné dopravy a zhoršuje dopravní situaci s ohledem na to, že je v blízkosti křižovatky ulic 
Foerstrova a Gabriely Preissové. Byla také doložena vyjádření Policie ČR a FTL (jsou přílohou zápisu). 
 
K uvedené žádosti proběhla diskuse. Všichni členové komise měli možnost se vyjádřit. K bezpečnosti 
provozu se také vyjádřil okrskový strážník MPP. 
 
Usnesení 

Komise doporučuje vykácet dotčený strom.  

hlasování:  
pro  8 
zdrželo se 0 
proti  0 
Usnesení bylo přijato.  
 
 
8.   Závěr 

Předseda komise poděkoval za pozornost a vyzval členy, aby případné návrhy a připomínky pro 
jednání komise zasílali nejlépe týden před termínem jednání. 

 
V Prostějově 20. 1. 2023 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Moudrý, předseda komise  
 
 
 
 
 
Rozdělovník:  

- Rada města Prostějova 
- Bc. Anna Švestková, asistentka náměstků primátora, Odbor kancelář primátora 
- členové komise 
 

 


