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Zápis 

z 3. jednání Osadního výboru Žešov dne 10. 6. 2019 

Jednání OV se uskutečnilo v budově hasičské zbrojnice v Žešově. 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Omluveni: dva členové OV 

Hosté:  Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátora 

Jednání se uskutečňuje za přítomnosti PaedDr. Aleny Dvořákové, Odbor kancelář primátora 

Magistrát města Prostějova a občanů místní části Žešov cca 7 obyvatel 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Návrh na změnu nápisu na dopravním značení na silnici č. 46 

3. Kontrola bodů z předchozího jednání 

4. Návrhy na investice v obci 

5. Různé, dotazy občanů 

6. Závěr 

 

Ad 1 Zahájení 

Předseda zahájil jednání, přivítal hosty a seznámil přítomné s programem. 

 

 

Ad 2 Návrh na změnu nápisu na dopravním značení na silnici č. 46 

Po diskusi o použití názvu na dopravním značení na silnici č. 46 při sjezdu do obce se 

přítomní členové OV shodli na tom, že zůstane beze změny 

Výměna nápisu na dopravním značení: 

PRO 6                                PROTI 3                       ZDRŽELI SE  2 

Návrh nebyl přijat. Celkový počet členů OV je 13 osob. 

 

Ad 3 Kontrola bodů z předchozího jednání 

- Investice – finanční částka pro obec 1.139.000 Kč 

- Upřesnění přeložek – není zřejmě nutné je realizovat, neboť původní vyhovují plánu, 

cena 380 tis. (částka je s DPH) 
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- Při realizovaných pracích dochází k prolínání položek z 1. etapy do 2. etapy, vše je 

v souladu 

- Instalace části sítě u fotbalového hřiště, protože míče se při hře dostávají na sousední 

pozemek, je třeba oslovit firmu s poptávkou na instalování ochranné sítě 

- Zastávky v obci budou standartní jako ve městě 

- Zábrany na mostě přes silnici č. 46 – požadavek na jejich odstranění, aby se mohlo 

přejíždět přes most, odpověď – zábrany jsou umístěné z důvodu bezpečnosti řidičů                  

a zároveň, aby se nezhoršoval stav mostu 

 

Ad 4 Návrhy na investice v obci 

Na položce zůstává 626 000 Kč 

1. Doplnit ochrannou síť u fotbalového hřiště 

2. Převod financí na další kalendářní rok. 

3. Návrh na odkup nemovitosti sousedící s hasičskou zbrojnicí (pro rozšíření hasičské 

zbrojnice a zbudování místa pro kulturní užívání všech občanů obce) 

4. Vybudovat vyžití pro starší děti 

5. Doplnit zeleň na návsi obce, nejlépe ovocnými dřevinami (dotace) 

6. Lokální opravy chodníků v Žešově, velmi zanedbaný stav (např. před pop. č. 59 a  

č.60.) 

7. Vybudovat chodník od bytovky směrem k výšovické silnici 

 

Dotazy občanů: 

1. Jakou částku bude město Prostějov investovat do místní části Žešov (mimo alokované 

částky) 

Odpověď: Mgr. Pospíšil – v minulých letech se investovalo za 10 mil. Kč na opravy  

části komunikace, v příštím roce 11 mil. Kč na rekonstrukci mostu před R46. 

2. Realizovat revitalizaci rybníčku – nelze realizovat pokud nebude obnoven stálý přítok.  

3. Mgr. Pospíšil – vysvětlil přítomným občanům význam Jednacího řádu osadních 

výborů, který je zveřejněný v plném rozsahu na webových stránkách města a obce. 

 

Ad 5 Různé: 

1. Ošetření zeleně před nemovitostmi s pop. č. 59 a 60 – neošetřuje se, kdo bude 

provádět ošetření? 

2. Nájezd k domu pop. č. 59 je z betonu – kam se odvádí voda? 

3. Je třeba opravit hlásiče místního rozhlasu, k poruše došlo zřejmě při opravě 

komunikace. Nefunguje část hlásičů v obci, cca   2 týdny 

4. Realizovat terénní úpravy u kostela, travní dlaždice nebo jiné řešení. 
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Ad 6 Závěr: 

Předseda osadního výboru ukončil jednání a poděkoval všem přítomným členům i občanům 

za účast a zájem o dění v obci. 

 

Zapsala: PaedDr. Alena Dvořáková 

Odbor kancelář primátora, Magistrát města Prostějova 

 

 

Prostějov 11. 6. 2019 

.  

Schválil: 

 

Aleš Koutný, předseda OV Žešov 

 

  


