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Zápis z jednání Osadního výboru Žešov č. 10 

 
 

Datum konání: 14. 10. 2019, 18:00 – 21:25 hodin v budově hasičské zbrojnice, klubovna SK Žešov 

 

Přítomni: Pavel Šmíd, Aleš Koutný ml., Ing. Patrik Tomeček, Antonín Matoušek, Daniel 

Bosák, Pavlína Pospíšilová, Zdeňka Zelená, Josef Krásenský, Pavel Koutný, 

Petr Laštovica 

 

Omluveni: Aleš Koutný st., František Koutný 

 

Neomluveni: Josef Mlčoch 

 

Hosté:  14 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 místopředseda přítomné občany a zahájil jednání OV dle programu. Z 13 členů 

OV bylo přítomno 10 členů. 

 

Informoval přítomné o žádosti o spolupráci ze strany města při sběru dotazníků v dotazníkovém 

šetření https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/zajima-nas-vas-nazor-1.html 

 

 

Členové osadního výboru obdrželi odpovědi na požadavky z předchozích jednání v elektronické 

podobě. Proběhlo projednání jednotlivých požadavků. 

 

Ad 2/  Kontrola bodů z předchozích jednání OV 

 

6.1. Ochranná síť na fotbalové hřiště. Byl osazen nový sloup pro osazení sítě. K převodu sloupů do 

vlastnictví města OV obdržel sdělení města, že tento převod je možný. Daniel Bosák dále 

informoval, že o převodu sloupů do vlastnictví města musí jednat valná hromada SK-Žešov, z.s. 

 

7.1. Zjištění přítoku, případné vyčištění rybníka. OV obdržel stanovisko odboru životního prostředí, 

v němž doporučil ponechat rybník v původním stavu. OV se k tomuto stanovisku připojuje.  

 

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

OV obdržel sdělení odboru dopravy, že probíhá správní řízení, poté bude dokončeno osazení 

značek. 

 

7.3. Ošetření pozemku p. č. 429: sečení trávy, ořezání zarůstající polní cesty. Tráva byla posekána, 

ořezání bude provedeno v době vegetačního klidu. 

 

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/zajima-nas-vas-nazor-1.html
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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.   

 

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. Sdělení z ORI – bude osazeno. OV žádá sdělení termínu. 

 

8.2. A. Koutný st. navrhl řešit doplnění zeleně 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. OV obdržel sdělení odboru správy a údržby majetku města, že likvidace sloupů bude 

zahrnuta do plánu oprav na rok 2020. 

 

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

osvětlení a oplocení hřiště. Členové OV žádají o vysvětlení prodloužení rozhodnutí. Mgr. Pospíšil 

prověří důvod prodlouženého rozhodnutí. 

 

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. Stanovisko města je 

řešit problém celkovou rekonstrukcí vozovky. Členové OV po diskusi žádají o zpracování 

projektové dokumentace na rekonstrukci ulice včetně realizace v roce 2020. 

 

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. Viz ad/3 bod 8.5.  

 

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

stranách. Navzdory ujištění, že se seká vždy současně, tomu tak není. Argument, že sekání 

ovlivnila rekonstrukce vozovky je lichý, neboť tato situace nastala v části, která nebyla 

rekonstrukcí dotčena. 

 

9.1. Žádosti Martina Hájka a Petra Frélicha o řešení zatékání dešťové vody do základů nemovitostí:  

OV žádá o prověření existence a příp. funkčnosti dešťové kanalizace před č. p. 60, 61, 62, 88, 112  

a parc.č. 40 a možnosti jejich napojení na funkční dešťovou kanalizaci. OV bere na vědomí 

stanovisko odboru rozvoje a investic a souhlasí s provedením monitoringu kanalizace. 

 

9.2. Ing. Z. Zapletal vznesl požadavek na úklid odpadků na odstavném pásu za žešovským 

hřbitovem. Požadavek předán městem Správě silnic Olomouckého kraje. 

 

9.3. OV žádá o osazení odpadkového koše vedle zastávky „Žešov“ ve směru od PV. Instalace 

odpadkového koše byla objednána. 

 

9.4. V souvislosti s požadavkem pí Zelené na vybudování hřiště pro starší děti žádá OV o výpis 

pozemků ve vlastnictví města v k. ú. Žešov z důvodu případného výběru lokality pro výše uvedené 

hřiště. Předseda OV v tomto smyslu písemně odpoví na dotaz Ing. Lužného, vedoucího oddělení 

rozvoje a investičních záměrů ohledně výběru lokality. Situační mapa s vyznačením pozemků 

města byla OV zaslána elektronicky. 

 

9.6. OV žádá o doplnění lavičky na nově zbudovanou zastávku „Žešov střed“. Na žádost města OV 

upřesní polohu a počet laviček. 
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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. OV požaduje provést úpravy u tenisového kurtu dle návrhu  

Ing. Brücknera.  

 

7.3. Omezení parkovacích míst pro HZS ze 4 míst na 2, požadavek na 4 místa. Po předložení 

projektové dokumentace vyhrazených parkovacích stání na OV č. 9 požaduje OV vyjádření členů 

Hasičského sboru k využívání parkovacích míst před hasičkou a požaduje návrhy, jak situaci řešit. 

 

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

využití kamenů dle původního stavu. OV obdržel žádost spoluvlastníků nemovitosti na osazení 

původních kamenů a informací o stavu vjezdu před rekonstrukcí. Stanovisko odboru rozvoje a 

investic nepřijímá a požaduje uvést vjezd do původního stavu (stav hlasování: PRO 10, PROTI 0, 

ZDRŽEL 0). 

 

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. Vyřešeno 

 

8.3. P. Šmíd uvedl, že část nových chodníků není řádné osazena. OV požaduje odstranit přebytečný 

písek v prostoru od zpomalovacího retardéru před kostelem po dětské hřiště.  

 

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. OV nesouhlasí 

s návrhem odboru rozvoje a investic o osazení mřížkou a požaduje vybudování odkalové jímky, tj. 

řešení dle původního stavu. 

 

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?  

OV nesouhlasí s vyjádřením odboru rozvoje a investic, že řešení v souladu s projektovou 

dokumentací je dostačující a požaduje vybudovat další vpusť pro vsakování vody mimo 

komunikaci, takže příp. záruku na stavbě neohrozí. Dále žádá o dodání podrobné projektové 

dokumentace – příčné řezy vozovky k řešení problematiky žlabů. 

(Stav hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL 2). 

 

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. Viz ad/3 bod 7.1. 

 

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. OV obdržel sdělení odboru rozvoje a investic, že kanál bude osazen 

pevným poklopem. 

 

 

Ad 4/  Dotazy, podněty, připomínky 

 

10.1. Doplnit u cyklostezky na Žešov 2 suché stromy a prověřit stav výsadby podél CS mezi 

hřbitovem a obcí. 

 

10.2. Realizovat kontrolu a zalití prasklin asfaltem na dálničním mostě přes D 46 z ulice Na 
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Skřépku, aby se zabránilo dalším případným škodám. 

 

 

10.4. A. Koutný, ml. přednesl žádost p. Hanouska na poskytnutí pronájmu na vybudování 

parkovacího stání, Žešov č. 49, na vlastní náklady. Vzhledem k tomu, že ostatní členové OV se 

nemohli s žádostí seznámit před jednáním, bude žádost řešena na příštím OV, tj. v listopadu 2019. 

 

10.5.OV požaduje posekat plevel na polní cestě vedoucí směrem od podchodu pod dálnicí k č. p. 

93, parcelní číslo 436/2 v délce cca 200 metrů, aby ji bylo možné využívat. 

 

10.6. Již několik let dochází k zaorávání polních cest okolo Žešova, čímž dochází k jejich 

zmenšování a také díky nevhodné orbě ke znehodnocování jejich povrchu. V loňském roce došlo ze 

strany města k vyměření některých polních cest a osazení hranice kolíky. OV žádá o informaci, 

v jakém stavu řešení problému je.  

 

10.7. OV žádá vyčistit potok – revitalizace potoka od mostu po stezku vedoucí po přemostění 

potoka u studánky. Jedná se o část potoka souběžnou s ulicí Na Skřépku v délce cca 150 metrů od 

silnice III. třídy č. 0462 směrem k rybníku na parcelním čísle 482/1 

 

10.8. OV požaduje zařadit investici na opravu uličky k letišti, parcelní číslo 96/1 délka cca 150 

metrů (je v havarijním stavu) na rok 2020. 

(Stav hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 3) 

 

10.9.OV požaduje realizaci projektové dokumentace a realizaci osvětlení v lokalitě nové zástavby, 

v Žešově na rok 2020. Parcelní číslo 457 v délce cca 380 metrů (Stav hlasování: PRO 10, PROTI 0, 

ZDRŽEL 0) 

 

10.10.OV požaduje zpracování projektové dokumentace a realizaci ulice před č. p. 99 a č.p. 93, 

parcelní číslo 424 v délce cca 70 metrů a  ulice od  

č. p. 53 po č. 112 na parcelním čísle 410/1 v délce cca 75 metrů a to na rok 2021.  (Stav hlasování: 

PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL  0) 

 

10.11.OV požaduje zpracování projektové dokumentace a realizaci ulice od Pomníku padlých 

směrem k čističce odpadních vod na rok 2022. Jedná se  o komunikaci na pozemcích s parcelním 

číslem 411 a 478 v délce cca 385 metrů. (Stav hlasování: PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL 0)                          

 

10.12.OV požaduje zpracování projektu na chodníky a komunikaci u novostaveb na rok 2023. 

Parcelní číslo 457 v délce cca 380 metrů. 

(Stav hlasování:  PRO 10, PROTI 0, ZDRŽEL  0) 

 

10.13. Podnět od občana: p.Vyplel navrhl, aby se z jednání OV pořizoval zvukový záznam. Zjistit 

za jakých podmínek lze záznam realizovat.  

 

10.14. Upozornění p. Sedláka na zhoršenou slyšitelnost rozhlasu. OV žádá prověřit slyšitelnost 

rozhlasu v perimetru fotbalového hřiště. 

 

 

Ad 5/ Závěr  

 

Místopředseda OV Žešov poděkoval za účast členům OV a občanům taktéž za jejich náměty  

a připomínky. 
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Příloha: Požadavky na město Prostějov 

 

Zapsala: PaedDr. Alena Dvořáková, pracovnice Odbor kancelář primátora 

 

Schválil: Pavel Šmíd, místopředseda osadního výboru Žešov 

 

 

 

Požadavky na město Prostějov z 10. jednání Osadního výboru Žešov, konaného 14. 10. 2019 

 

1. Žádost o sdělení termínu, kdy budou osazeny na nově zbudovaných zastávkách v městské části 

Žešov lavičky a odpadkový koš. 

2. Oprava vjezdu před č. p. 113 do původního stavu, tj. osazení původními kameny. 

3. Odstranit přebytečný písek v prostoru od zpomalovacího retardéru před kostelem po dětské 

hřiště. 

4. OV nesouhlasí s návrhem odboru rozvoje a investic o osazení vpusti do povrchové kanalizace u 

bytovky mřížkou a požaduje vybudování odkalové jímky, tj. řešení dle původního stavu. 

5. OV nesouhlasí s vyjádřením odboru rozvoje a investic, že řešení vpustí ve 2. etapě rekonstrukce 

komunikace v souladu s projektovou dokumentací je dostačující a požaduje vybudovat další 

vpusť pro vsakování vody mimo komunikaci, takže příp. záruku na stavbě neohrozí. Dále žádá 

o dodání podrobné projektové dokumentace – příčné řezy vozovky k řešení problematiky žlabů. 

6. Doplnit u cyklostezky na Žešov 2 suché stromy a prověřit stav výsadby podél CS mezi 

hřbitovem a obcí. 

7. Realizovat kontrolu  a zalití prasklin asfaltem na dálničním mostě přes D 46 z ulice Na Skřépku, 

aby se zabránilo dalším případný škodám. 

8. Posekat plevel na polní cestě vedoucí směrem od podchodu pod dálnicí k č. p. 93, parcelní číslo 

436/2 v délce cca 200 metrů, aby ji bylo možné využívat. 

9. Žádost o informaci, v jaké fázi je rekultivace polních cest po jejich zabírání třetími osobami 

k využívání jako zemědělská půda a nevhodné orbě.  

10. Vyčistit potok – revitalizace potoka od mostu po stezku vedoucí po přemostění potoka 

 u studánky. Jedná se o část potoka souběžnou s ulicí Na Skřépku v délce cca 150 metrů od 

silnice III. třídy č. 0462 směrem k rybníku na parcelním čísle 482/1. 

11. OV požaduje zařadit investici na opravu uličky k letišti, parcelní číslo 96/1 délka cca 150 metrů 

(je v havarijním stavu) na rok 2020. 

12. OV požaduje realizaci projektové dokumentace a realizace osvětlení v lokalitě nové zástavby, 

v Žešově na rok 2020. Parcelní číslo 457 v délce cca 380 metrů. 

13. OV požaduje zpracování projektové dokumentace a realizaci ulice před č. p. 99 a 93 parcelní 

číslo 424 v délce cca 70 metrů a ulice od č. p. 53 po č. 112 na parcelním čísle 410/1 v délce cca 

75 metrů a to na rok 2021.  

14. OV požaduje zpracování projektové dokumentace a realizaci ulice od Pomníku padlých směrem 

k čističce odpadních vod na rok 2022.) Jedná se  o komunikaci na pozemcích s parcelním 

číslem 411 a 478 v délce cca 385 metrů                         

15. OV požaduje zpracování projektu na chodníky a komunikaci u novostaveb na rok 2023. 

Parcelní číslo 457 v délce cca 380 metrů. 

 


