
 
 

Komise městské části Vrahovice, Čechůvky 

Zápis z jednání Komise městské části Vrahovice a Čechůvky  
 únor 2023 

 
  

Jednání Komise městské části Vrahovice a Čechůvky (dále jen komise) proběhlo dne 
13. 2. 2023, od 17:30 hod. v budově Hasičské zbrojnice ve Vrahovicích. 

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

Hosté: Ing. Jiří Rozehnal, Martina Přecechtělová a Tomáš Zelený  

 

Program jednání: 

- představení okrskových strážníků MMP 
- seznámení se stavem cyklostezek ul. Říční, do Vrbátek s návazností na 

stávající síť a informace z RM o aktuálních záležitostech Vrahovic a Čechůvek 
- volba místopředsedy komise 
- odpovědi na zápis z lednového jednání 
- schválení použití částky 750 tis. komise 
- kontejnery na ulici Vrahovická naproti Sanco 
- konkrétní požadavky členů komise na aktuální problémy MČ 

 

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

 

1. Představení okrskových strážníků MMP 

Dále předseda komise přivítal pozvané okrskové strážníky pí. Martinu Přecechtělovou 
a pana Tomáše Zeleného. S oběma strážníky byly diskutovány aktuální problémy MČ, 
zejména nevhodné parkování, bezpečnostní situace v lokalitě M. Pujmanové a 
problematika volně pobíhajících psů. Paní Galářová vyslovila poděkování Městské 
policii za instalaci kamery městského kamerového systému ke kontejnerům na tříděný 
odpad v Trpínkách. Po této instalaci se výrazně zlepšila situace s nepořádkem kolem 
těchto kontejnerů.  

2. Informace o investicích a aktuálních záležitostech projednávaných komisí 

Po předchozí diskusi předal předseda komise slovo náměstkovi primátora Ing. 
Rozehnalovi, který členy komise informoval o následujících bodech: 

a) Stav projektů cyklostezek v ulici Říční v návaznosti na ul. Vrahovickou, stav 
cyklostezky směr Vrbátky a cyklostezka od fotbalového hřiště k Průmyslové 
ulici. Cyklostezka Říční je ve fázi výkupu pozemků a projektové dokumentace 
(PD). Některé pozemky se vykupují velice složitě a to prodlužuje přípravnou fázi 
a tvorbu PD. Realizace cyklostezky bude v řádu několika let.  
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Cyklostezka směr Vrbátky je ve fázi tvorby PD a výkupu několika pozemků. 
Město Prostějov bude realizovat tuto cyklostezku na hranice katastru města a 
na přípravě spolupracuje s obcí Vrbátky. 
Cyklostezka směr ulice Průmyslová přes ulici Za Drahou je také ve fázi příprav 
a tvorby PD.  

b) Situace s parkováním a stavem komunikace u hřbitova ve Vrahovicích. Řešení 
situace není jednoduché, nemá smysl provést pouze nějakou dílčí rekonstrukci, 
situace se musí řešit komplexně v návaznosti na ulici K. Světlé. Komise zajistí 
větší zadokumentování stávajícího stavu a předání těchto podkladů RM a MMP. 

c) K problematice umístění kontejnerů na tříděný odpad na chodníku na ulici 
Vrahovická naproti DPS Sanco bylo sděleno: V majetku města nyní bohužel 
není jiný vhodný pozemek k umístění těchto kontejnerů v této lokalitě. Protože 
kontejnery jsou nyní umístěny v místě, kde se nachází bezpečnostní prvky, 
komise se bude snažit vytipovat jiné umístění v této lokalitě. 

d) Parkování u cukrárny Lipka na ul. J. Köhlera. Návrh parkovacích míst u 
workoutového hřiště je následující: jedno místo invalidé, dvě místa ZŠ 
Majakovského, jedno místo cukrárna Lipka a tři místa veřejnost. Takto bude 
v nejbližší době parkoviště osazeno dopravním značením.  

e) Na dotaz členů komise na stav chodníků na ulici Čs. Arm. Sboru u domů č. 46 
až č. 56, kde po dešti stojí voda v celé šíři, bylo sděleno, že je třeba stav 
zadokumentovat a předat MMP. Místo by se mělo předláždit tak, aby byl 
zaručen odtok vody. Stav chodníku v této části je zadokumentován v druhé 
samostatné příloze, která je součástí zápisu. 
 

3. Volba místopředsedy komise. 

Předseda komise požádal o volbu místopředsedy pro případ svojí nepřítomnosti. Na 
post místopředsedy navrhl Ing. Jiřího Švančara a nechal o návrhu hlasovat. 

Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 

Usnesení komise: Místopředsedou komise byl zvolen Ing. Jiří Švančar 

 

4. Odpovědi na zápis z lednového jednání 
 
Komise neobdržela z MMP žádnou reakci na zápis z lednového jednání. Dle sdělení 
budou odpovědi na zápisy komise zasílány písemně předsedovi komise. Odpovědi z 
lednového jednání budou zaslány bohužel se zpožděním, z důvodu nemoci 
zaměstnankyně MMP. 

 

Někteří členové komise požádali o změnu jednacího času pro další jednání komise, 
protože jednání kolidují s jinými termíny jednání jiných komisí na městě.  Předseda 
komise dal hlasovat o nově navrženém čase 17:30 hodin. 

Hlasování: PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 
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Usnesení komise: Nový pravidelný čas jednání komise byl odhlasován na 17:30 
hodin. Stanovené dny jednání komise se nemění. 

 

5. Schválení použití částky 750 tisíc korun českých.  

Předseda komise otevřel bod investičních prostředků 750 tis. Kč, které má komise na 
rok 2023 k dispozici. Jak již bylo diskutováno na lednovém jednání, prioritou komise 
pro tento rok je dodělání chodníku do Čechůvek tak, aby byl v použitelném stavu. 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího havarijního stavu v délce asi 100m od ulice 
Prešovská dále do Čechůvek (na tento úsek existuje vypracovaná PD). Dále se jedná 
o chybějící chodník v délce asi 40m mezi domy č. 57 a č. 102 (k tomuto úseku není 
vypracována PD). K této investiční akci vypracuje komise krátkou detailnější 
prezentaci, kterou přikládá k zápisu. 

 

Hlasování pro použití 750 tis. Kč pro udělání nového chodníku směr Čechůvky: 

Hlasování: PRO 9, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 

Usnesení komise: Komise schválila použití finančních prostředků k účelu uvedenému 
v bodu 5 tohoto zápisu  

 

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

1. Na základě usnesení komise, o využití finančních prostředků, komise navrhuje 
realizovat vybudování chodníku na ulici Čs. Armádního sboru od ulice 
Prešovská dále směrem do Čechůvek. Komise navrhuje zadat zpracování 
projektové dokumentace na realizaci chodníku v délce cca 40m a provedení 
vybudování chodníku (viz příloha tohoto zápisu)  

2. Komise navrhuje a doporučuje RM, aby do platné vyhlášky o zákazu používání 
alkoholických nápojů nově zařadila lokalitu Arboreta Vrahovice. Jedná se o 
odpočinkovou zónu, kterou navštěvuje široké spektrum veřejnosti včetně 
nezletilé mládeže. 

3. Komise žádá o seznámení s plánem osazování a tvorby zeleně v MČ (které 
lokality se budou osazovat a které může komise navrhnout k výsadbě zeleně). 
Komise si dovoluje v této záležitosti na příští zasedání pozvat vedoucí odboru 
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životního prostředí Ing. Martinu Cetkovskou a současně žádá o účast na 
jednání pracovníka odboru správy a údržby majetku města, který má údržbu 
veřejné zeleně v gesci. 
 

4. Komise žádá o sdělení, zda bylo projednáno doporučení osadního výboru 
Vrahovice, Čechůvky uvedené v zápise z června 2022 popřípadě v jaké fázi se 
uvedená věc nachází (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. 
Pokud je pozemek bezplatně užíván OVVČ doporučuje smluvně ošetřit užívání pozemku 
nájemní smlouvou podle současné politiky uplatňované na pronájmy majetku města).  
 

5. Komise navrhuje a doporučuje RM, aby byl počet vitrín ve Vrahovicích navýšen 
o jednu a tato umístěna u zastávky MHD Hanačka (ve směru do centra). 
 

6. Komise opětovně 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. 2. 2023 

 

 

 
Miroslav Vantuch 
předseda komise 

 
 

 

Příloha: Dvě prezentace: a) k investiční akci  

                                         b) ke stavu chodníku Čs. Arm. sboru 

 

 

Rozdělovník: 

Vitríny v městské části Vrahovice, Čechůvky 

Rada města Prostějova 

Bc. Anna Švestková, asistentka náměstků primátora, Odbor kancelář primátora 

Členové komise 


