
Zápis schůze osadního výboru Žešov  č.4

Datum konání:8.7.2019

Zahájení: 18:00 hodin

Ukončení:          20:30 hodin

Přítomni:
Bosák, P. Šmíd, A. Koutný ml., A. Matoušek, P. Koutný,  P. Laštovica,  P. Pospíšilová, 
J. Krásenský

Omluveni: A. Koutný st., P. Tomeček,  Z. Zelená,  J Mlčoch
Neomluveni: F. Koutný

Počet občanů Žešova:
Přítomno celkem: 7

Program:

1) Zahájení
2) Kontrola bodu z předcházejícího jednání
3) Zjištěné nedostatky v probíhající rekonstrukci páteřní komunikace Žešovem
4) Doplnění o další dotazy
5) Závěr.

 Ad1 Zahájení 
Zástupce předsedy zahájil jednání, přivítal hosty a seznámil přítomné s programem. 

 Ad2 Kontrola bodů z minulého jednání (body na které nebylo odpovězeno)
1) Ochranná síť na fotbalovém hřišti. Čeká se na cenovou nabídka na vybudování krajního nosného sloupu.
2) Lokální opravy chodníků v Žešově, velmi zanedbaný stav (např. před pop. č. 59 a č.60.) Havarijní stav

 Ad3 Zjištěné nedostatky v probíhající rekonstrukci páteřní komunikace Žešovem 

1) Návrh pro řešení  odvodnění  dešťové vody při  přívalových deštích,  které spláchnou travinu a hlínu na
tenisový kurt, který tím poškodí.
2) Námět pro reklamaci probíhající rekonstrukce:

-opakující se problémy s místním rozhlasem
-nesvítí některé lampy veřejného osvětlení ( u bytovky nově vybudované)
-obnažené základy stávající  zídky s plotem u bytovky v místě vybudovaného nového chodníku k

bytovce.
3 Důvod omezení parkovacích míst pro HZS ze 4 míst na 2 místa, která jsou nedostačující. Požadavek na
rozšíření na 4 parkovací stání pro HZS.



4) Opravení vjezdu do původního stavu před domem č. 113
5)  Prosba  na  radnici,  aby  požadavky  občanů  prvotně  směřovala  na  osadní  výbor,  z  důvodu  obcházení
osadního výboru.
6 Oprava vjezdu u domu č. 79, vjezd je oproti původnímu stavu velmi prudký.

Ad4 Doplnění o další dotazy
1) V rámci ochrany životního prostředí zjištění přítoku do místního rybníčku, případně vyčištění.
2) Doplnění dopravního značení zákazu vjezdu automobilů nad 12t u všech vjezdů do obce Žešov.
3) Ošetření pozemku p.č. 429 (ostatní komunikace, plochy) sečení trávy, ořezání zarůstající polní cesty.
4) Dokončení úklidu po větrné pohromě ( větve u cest)
5) Prověření smrdících kanálů v pozdních večerních a brzkých ranních hodinách. Pravděpodobná příčina
čerpací stanice u dálnice OMV.
6) Prověření výsadby zeleně na protihlukovou stěnu kolem dálnice

Ad5 Závěr

Zástupce předsedy osadního výboru ukončil jednání a poděkoval všem přítomným členům i občanům za
účast a zájem o dění v obci.  

Zapsal: Aleš Koutný ml.

                                                                                                                     Pavel Šmíd 
zástupce předsedy osadního výboru Žešov


