
 
 

Komise městské části Vrahovice, Čechůvky 

Zápis z jednání Komise městské části Vrahovice a Čechůvky  
 březen 2023 

 
  

Jednání Komise městské části Vrahovice a Čechůvky (dále jen komise) proběhlo dne 
13. 3. 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, za MMP: Mgr. Alexandra Klímková, Ing. Martina Cetkovská 

 

Program jednání: 

- Zahájení  
- Vystoupení hostů Ing. Martiny Cetkovské a Mgr. Alexandry Klímkové 
- Seznámení členů komise odpověďmi na požadavky z únorového jednání 
- Podněty a požadavky členů komise a občanů 
- Závěr 

 

Úvodem jednání předseda komise přivítal všechny členy a současně přivítal také 
náměstka primátora statutárního města Prostějova Ing. Jiřího Rozehnala, vedoucí 
odboru životního prostředí MMP Ing. Martinu Cetkovskou a vedoucí odboru správy a 
údržby majetku města Mgr. Alexandru Klímkovou a prohlásil jednání komise za 
usnášeníschopné. 

 

1. Po úvodním slovu požádal předseda komise hosty Ing. Martinu Cetkovskou 
a Mgr. Alexandru Klímkovou o zodpovězení položených dotazů: 

 
a) Seznámení s procesem sečení trávy v naší městské části (dále jen MČ) a na 

území města.  
Odpověď: Sečení je prováděno 4-5x ročně s ohledem na klimatické podmínky. 
(aktuální cena jednoho sečení od FCC je 1,61,- Kč bez DPH/m2). Pokud někdo 
z občanů má požadavek na sečení mimo harmonogram, může se obrátit na 
komisi nebo rovnou na odbor správy a údržby majetku města. 

b) Místa pro sběr tříděného odpadu.  
Odpověď: v současnosti se neuvažuje o rozšíření počtu sběrných míst. 
Požadavek na navýšení kontejneru na bioodpad – kdokoliv z občanů si může 
pořídit dodatečnou popelnici a svoz bude prováděn i pro vícero nádob. 

c) Zřízení květinových záhonů v MČ 
Odpověď: v roce 2023 se neplánuje žádný květinový záhon. Pokud by přesto 
komise měla požadavek na nějaké místo, kde by se květinový záhon mohl zřídit, 
může se obrátit na odbor správy a údržby majetku města. 
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d) Úklid sněhu z postranních resp. vedlejších komunikací. Komise vyslovila 
nespokojenost s průběhem úklidu při spadu většího množství sněhu v prosinci 
ve vedlejších ulicích.  
Odpověď: Firma FCC má povinnost provádět plužení a posyp v případě kluzké 
vozovky. V případě opakování situace z prosince bude řešeno 
zadokumentováním situace a stížnosti. 

e) Rozšíření zeleně v MČ, zejména v rozrůstajících se lokalitách Lozce a za ul. M. 
Majerové 
Odpověď: V obou lokalitách je plánováno rozšíření zeleně (keře, květiny), ale 
pro výsadbu většího množství zeleně nemá SMP v těchto lokalitách pozemky 
ve svém vlastnictví. Letos bude prováděno rozšíření zeleně v lokalitě u soutoku 
Romže a Hloučele, kde je v plánu komunitní sázení 

f) Dotaz na zdravotní stav stromů v MČ 
Odpověď. Každý strom je průběžně monitorován a je vedena přehledová mapa 
(https://www.stromypodkontrolou.cz/map/#%7B%22zoom%22%3A14%2C%22
lat%22%3A49.47101269972313%2C%22lng%22%3A17.109830475949142%
7D). V případě, že by někdo z občanů zjistil havarijní stav stromu, může se 
obrátit na komisi nebo přímo na odbor správy a údržby majetku města. 

g) Obnova zeleně v parčíku u Pivovarského rybníčku 
Odpověď: Existuje plán na obnovu zeleně v celém biokoridoru Hloučela a 
obnova je realizována průběžně. Samostatná studie obnovy zeleně 
Pivovarského rybníčku není zpracována. 
 

 

2. Po předchozí diskusi předseda komise poděkoval hostům za jejich odpovědi a 
předal slovo náměstkovi primátora Ing. Rozehnalovi, který členy komise informoval 
o investicích a aktuálních záležitostech projednávaných komisí v následujících 
bodech: 

 
a) Vodovod na části ulice Prešovská – komise předloží RM žádost o řešení situace 

s vodovodem na části ulice Prešovská. Několik RD je bez veřejného vodovodu 
a situaci bude třeba řešit. KMČ přesný stav zadokumentuje a předloží RM. 

b) Situace s parkováním a stavem komunikace u hřbitova ve Vrahovicích. Ve 
čtvrtek 9. 3. 2023 proběhlo místní šetření u hřbitova ve Vrahovicích. Co se týká 
parkování u hřbitova, vyjma dvou míst jsou všechna ostatní určena pouze 
návštěvníkům hřbitova. Lokalitu bude více monitorovat MP Prostějov. 

c) K problematice umístění kontejnerů na tříděný odpad na chodníku na ulici 
Vrahovická naproti DPS Sanco: Komise obdržela písemnou zprávu od 
Tyflocentra (organizace se stará o nevidomé) se sdělením, že současné 
umístění kontejnerů je naprosto nevhodné. Komise se uvedenou problematiku 
projedná na příštím zasedání. 

d) Situace s neukázněnými řidiči u Hasičské zbrojnice Vrahovice – vlivem 
neukázněných řidičů (povětšinou zákazníků cukrárny či blízké drogerie), kteří 
nerespektují současné dopravní značení, vzešel od hasičů požadavek na 
řešení situace. Některá vozidla totiž parkují přímo před výjezdovými vraty a 
brání výjezdu k zásahu. Ve čtvrtek 8. 3. 2023 proběhlo místní šetření za účasti 
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všech dotčených orgánů. Dle dohody bude provedena změna a doplnění 
dopravního značení, doplněny výrazné nápisy na výjezdových stáních a lokalita 
bude pod zvýšeným dozorem policie.  

 

3. Podněty a požadavky členů komise a občanů 
 
 Podnět na zvýšení kapacity kontejneru na bioodpad na ulici Kyjevská případně 

jeho záměnu za větší nebo častější vyvážení. 
 Podnět na zvýšení dozoru ve věci přestupků v silničním provozu, parkování na 

travnatých plochách a na chodnících.  
 Podnět na zajištění dozoru bezpečnosti silničního provozu před zahájením 

školního vyučování. Dohled není zajištěn v pondělí. Požadavek, ve kterých 
dnech dozor probíhá. 

 Požadavek na sdělení, jaký je záměr Statutárního města Prostějova s pozemky 
v jeho vlastnictví v katastrálním území Vrahovic, na p.č. 829, 981/1, 981/5, 
980/2, 799/1, 798/1 a 796/1 v lokalitě Lozce, (viz příloha obr. č. 2) 

 Požadavek na sdělení, jaký je záměr s instalovaným sloupkem na dopravní 
značení u parkovacích míst v ulici Zátiší ve Vrahovicích naproti ADP – Sanco 
s.r.o. (viz příloha obr. č. 1) 
 

 

 
V Prostějově dne: 17. 3. 2023 

 

 

 
Miroslav Vantuch 
předseda komise 

 
 

Příloha: viz text 

 

 

Rozdělovník: 

Vitríny v městské části Vrahovice, Čechůvky 

Rada města Prostějova 

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

Členové komise 
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Příloha zápisu: 

Obr. č. 1 

 

Obr. č. 2 

 


