
Zápis z jednání Osadního výboru Žešov č. 8 

 
 

Datum konání: 12. 8. 2019, 18:00 – 20:00 hodin v budově hasičské zbrojnice, klubovna SK Žešov 

 

Přítomni: Aleš Koutný st., Aleš Koutný ml., Ing. Patrik Tomeček, Daniel Bosák,  

Antonín Matoušek, Pavlína Pospíšilová, Zdeňka Zelená, František Koutný,  

Josef Krásenský, Pavel Šmíd 

 

Omluveni: Pavel Koutný, Petr Laštovica, Mlčoch Josef  

 

Hosté:  Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora města Prostějova, 10 občanů Žešova 

 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Kontrola bodů z předchozích jednání OV 

3.  Nedostatky přetrvávající z rekonstrukce komunikace v Žešově 

4. Dotazy, podněty, připomínky 

5. Závěr 

 

Ad 1/ Zahájení 

 

V úvodu přivítal předseda osadního výboru 1. náměstka primátora a seznámil přítomné 

s programem. 

 

Ad 2/  Kontrola bodů z předchozích jednání OV 

 

6.1. Kalkulace na ochrannou síť na fotbalové hřiště zatím není. Mgr. Pospíšil ji zaurguje na odboru 

správy a údržby majetku města. Na základě diskuse bylo sděleno D. Bosákem, že sloupy i síť byly 

pořízeny na základě dotace. Dále byl vznesen dotaz, zda – jelikož pozemek hřiště je v majetku 

města, by neměly být také sloupy převzaty do majetku města. Mgr. Pospíšil tuto možnost prověří. 

 

6.2. Chodníky, na jejichž zanedbaný stav bylo upozorněno – č. p. 59 a 60 byly opraveny. Vyřešeno 

 

7.1. Zjištění přítoku, případné vyčištění rybníka. Mgr. Pospíšil sdělil, že odbor životního prostředí  

a odbor rozvoje investic navrhuje udělat z rybníku „poldr“. Bylo by nutno ještě vyřešit 

majetkoprávní vztahy (směna dvou pozemků). P. Šmíd upozornil, že na zbudování poldru by bylo 

možné získat dotaci. OV žádá vyčištění pramenů v místě zdrojových studánek: provést vyčištění, 

sondáž, případně zkušební vrt za účelem zjištění možností přítoku, případně vydatnosti zdroje. 

 

7.2. Doplnění dopravního značení zákazu vjezdu automobilů nad 12t u všech vjezdů do obce Žešov: 

OV navrhuje osadit zákazové značky na vjezdu do Žešova z výšovické silnice a další na vjezdu při 

odbočení ze státní silnice II. třídy (stará brněnská) na začátku zrekonstruované komunikace. 

 

7.3. Ošetření pozemku p. č. 429: sečení trávy, ořezání zarůstající polní cesty – v řešení. Pí Zelená 

vznesla dotaz, jak se řeší případy, kdy soused neudržuje pozemek. Mgr. Pospíšil sdělil, že tyto 

případy řeší odbor životního prostředí. 

 

7.4. Dokončení úklidu po větrné pohromě (větve u cest). Vyřešeno 

 

7.5. Prověření zapáchajících kanálů – pravděpodobná příčina čerpací stanice OMV u dálnice.  



Mgr. Pospíšil sdělil, že opětovně řeší odbor životního prostředí s Moravskou vodárenskou. Bude 

tomu věnována zvýšená pozornost. Přetrvává, sledovat průběžně 

 

 

7.6. Prověření výsadby zeleně a vytvoření protihlukové stěny kolem dálnice. Mgr. Pospíšil sdělil, že 

bude znovu jednáno s vlastníky pozemků o prodeji, tak aby případná protihluková stěna plnila svůj 

účel. 

 

Ad 3/ Nedostatky přetrvávající z rekonstrukce komunikace v Žešově 

 

7.1. Řešení odvedení dešťové vody při přívalových deštích a splachování traviny a hlíny na 

tenisový kurt: provizorně řešeno. Bude nutné vypracovat nový projekt s řešením vsakování vody, 

včetně obrubníku. V diskusi bylo upozorněno, že již v projektu obrubník chyběl. Mgr. Pospíšil 

konstatoval, že toto řešení bylo pravděpodobně chybné a uvedl, že momentálně probíhá výběr 

projektanta. A. Matoušek navrhl, aby bylo možné konzultovat problematiku s projektantem ještě 

před provedením. Mgr. Pospíšil navrhl konzultaci projektanta s OV ještě před tvorbou projektu. 

 

7.2. Problémy s místním rozhlasem a osvětlením jsou vyřešeny. Obnažené základy stávající zídky 

s plotem u bytovky – řešeno, pokud budou problémy přetrvávat, v rámci reklamace se bude řešit. 

Vyřešeno 

 

7.3. Omezení parkovacích míst pro HZS ze 4 míst na 2, požadavek na 4 místa. Mgr. Pospíšil 

upozornil, že při stávajícím osazení dopravních značek je nyní počet míst s vyhrazeným 

parkováním pro HZS 8. A vznesl dotaz, zda je takové množství opravdu nutné. Někteří členové OV 

uvedli, že zabraná plocha je opravdu pouze pro 4 vozy. V následné živé diskusi seznámili D. Bosák 

a A. Matoušek přítomné s fotodokumentací, že bylo praktickým pokusem prokázáno zaparkování  

8 automobilů na vyhrazená parkovací místa. Přítomní byli upozorněni, že zabrání takového 

množství podélného stání ubírá zbytečně místo k parkování pro žešovské občany. Všemi členy OV 

byla vznesena žádost na zástupce města, aby byl předložen projekt a rozhodnutí příslušného odboru 

magistrátu o vyhrazeném parkování, aby bylo možné ověřit stávající osazení značek vyhrazeného 

parkování. OV není v tomto bodě jednotný ve věci počtu vyhrazených parkovacích míst. 

 

7.4. Oprava vjezdu do původního stavu před domem č. p. 113 – stav nezměněn, požadavek na 

využití kamenů dle původního stavu. 

 

7.6. Oprava vjezdu u domu č. 79 – prudký vjezd. Vyřešeno 

 

8.1. P. Šmíd upozornil na problém s napojením 1. a 2. etapy rekonstrukce komunikace. V místě 

napojení (v prostoru, kde končí dětské hřiště) vznikla výšková nerovnost. 

 

8.2. D. Bosák upozornil na vady před kostelem s tím, že o detailech informoval na žádost  

Ing. P. Brücknera, ovšem dosud bez zpětné vazby. 

 

8.3. P. Šmíd uvedl, že část nových chodníků není řádné osazena – písek není zapraven mezi dlažbu 

a neplní tak svůj účel a požádal o sjednání nápravy. 

 

8.4. P. Šmíd dále sdělil, že vpusť do povrchové kanalizace u bytovky není zajištěna proti zanášení 

při větším dešti a taktéž je nebezpečí např. zapadnutí zvířete apod. Žádá o řešení. 

 

8.5. A. Matoušek sdělil, že při silnějších deštích se drží voda před domem č. p. 11 (voda zasahuje až 

před dům). D. Bosák doplnil, že voda neodtéká také u nově zbudovaného vjezdu u domu č. p. 15. 

Dále došlo k zasypání žlabů štěrkem před č. p. 14 a 11 - není možné řešit lepším způsobem? 



 

8.6. Ing. V. Janeček sdělil, že provizorní řešení u tenisového kurtu zatím plní funkci, nicméně žádá 

o urychlení prací na trvalém řešení, včetně nepodcenění výběru správného řešení vč. počtu 

vsakovacích skruží. 

 

8.7. Dále Ing. V. Janeček upozornil na kanál u tzv. točny před č. p. 84. Kanál se stal po zrušení 

točny nefunkčním, je osazen kruhovou skruží, která není nijak zajištěna. Hrozí zde vážné 

nebezpečí úrazu zejména dětí. 

 

 

Ad 4/  Dotazy, podněty, připomínky 

 

8.1. A. Koutný st. uvedl připomínku občanů, že stále chybí lavička na nově zbudované zastávce. 

Požadavek OV na její osazení. Vzhledem k četnosti využívání zastávky seniory žádáme o rychlé 

vyřízení. 

 

8.2. A. Koutný st. navrhl řešit doplnění zeleně v v okolí rekonstruované komunikace dle projektu. 

OV žádá o možnost seznámit se s projektem doplnění zeleně. 

 

8.3. J. Krásenský navrhl zrušit nefunkční sloupy pro rozhlas, který nyní funguje na bezdrátovém 

spojení. 

 

8.4. A. Matoušek seznámil přítomné s Rozhodnutím o prodloužení územního rozhodnutí na 

osvětlení a oplocení hřiště. Členové OV žádají o vysvětlení prodloužení rozhodnutí na akci, která 

byla před dvěma lety pravděpodobně zrušena. Mgr. Pospíšil prověří důvod prodlouženého 

rozhodnutí.  

 

8.5. P. Pospíšilová opětovně požádala o zasílání zápisů k připomínkování a požádala ostatní členy 

OV, aby i v případě, že připomínky nemají, o této skutečnosti informovali členy OV. 

 

8.6. M. Berka žádá o řešení v „Uličce“, kdy spád vody a nečistot při silnějším dešti končí až před 

vstupem do domu č. p. 91, čemuž se obyvatelé musí bránit instalací zábran. 

 

8.7. A. Ječmínek uvedl, že voda při silném dešti stéká z polní cesty přes státní silnici a po nově 

zbudované komunikaci až před dům. Dále sdělil, že dříve se vždy čistili kanalizační jímky  

u zatrubněného potoka, aby nedošlo k  ucpání. Mgr. Pospíšil uvedl, že při blokovém čištění se cca 

1 – 2x do roka toto čištění provádí. Prověří, zda k tomu dochází i v Žešově. Při diskusi členové OV 

doplnili, že toto čištění se neprovádí již řadu let. 

 

8.8. P. Šmíd vznesl podnět, aby při sekání trávy kolem cest byla současně posekána po obou 

stranách. 

 

 

Ad 5/ Závěr  

 

8.1. Členové OV sdělují e-mailovou adresu OV Žešov (osadnivyborzesov@seznam.cz)  

a žádají město o komunikaci výhradně na tuto adresu. Doposud probíhala komunikace s městem 

prostřednictvím soukromých adres, což vedlo k neinformovanosti členů. 

 

 

8.2. Předseda O Žešov poděkoval za účast členům OV a občanům též za jejich náměty  

a připomínky. 

mailto:osadnivyborzesov@seznam.cz


 

 

8.3. Vzhledem k tomu, že se členové OV neshodli na znění dvou bodů zápisu (Ad 3/ 7.3.,  

Ad 4/ 8.4.), svolává předseda OV Žešov na 18. 8. 2019 v 8.00 hodin mimořádné jednání OV 

Žešov za účelem jejich vyjasnění.  

 

Výstupem tohoto mimořádného jednání je tento doplněný zápis č. 8, na jehož úplném znění se 

přítomní členové OV shodli. 

 

Účast členů OV na mimořádném jednání byla totožná jako při jednání na OV č. 8 mimo  

J. Krásenského a Ing. P. Tomečka. Oproti pondělnímu jednání se mimořádného jednání zúčastnil 

Pavel Koutný. Počet hostů: 3 občané Žešova. 

 

 

 

Zapsala: Pavlína Pospíšilová 

12. - 18. 8. 2019 

 

 

Schválil: Aleš Koutný, st. 

předseda osadního výboru Žešov 

 


