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Zápis z jednání Osadního výboru Žešov č. 12 

 
 

Datum konání: 9. 12.2019, 18:00 – 19:20 hodin v budově hasičské zbrojnice, klubovna                            

   SK Žešov 

 

Přítomni:  viz prezenční listina – celkem 10 členů OV 

 

Omluveni: Laštovica Petr, Mlčoch Josef, Bosák Daniel 

 

 

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

 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Kontrola bodů z předchozích jednání OV 

3.  Dotazy, podněty, připomínky 

4. Závěr 

 

 

 

Ad 1/ Zahájení 

 

V úvodu přivítal předseda členy osadního výboru i přítomné občany a zahájil jednání OV dle 

programu. Konstatoval, že osadní výbor je usnášeníschopný. 

 

 

Ad 2/ Kontrola bodů z předchozích jednání OV 

 

 Osvětlení a oplocení fotbalového hřiště - členové OV dostali podklady na prostudování 

investiční akce a do příští schůze OV se mají vyjádřit, zda je řešení navržené v projektu v 

souladu s potřebami hřiště a jeho uživatelů  . 

 

 Výsadba zeleně - členové OV zaslaly vybraná místo pro výsadbu na magistrát města 

Prostějova. Město vybralo lokalitu mimo výběr členů OV, se kterým OV nesouhlasí.  

 

 

Ad 3/  Dotazy, podněty, připomínky, diskuse 

 

 Návrh pro vybudování zpomalovacího prahu (retardér)v ulici tzv. Skřépek. OV zjistí názor 

obyvatel Skřépku na vybudování zpomalovacího retardéru a na příštím jednání OV návrh 

vyhodnotí a zaujme  stanovisko. 

 

 Dotaz od p. Vyplela jak velká část zůstala s alokované částky pro obec Žešov, jaký další 

záměr je s ní zamýšlen. A pokud není její využití naplánované na nějakou investiční akci, tak 

zda by bylo možné z této částky vybudovat osvětlení v ulici za humny. 
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 OV si odhlasoval, že další schůze bude 3. 2. 2020 a bude to první pondělí v měsíci a tak 

budou probíhat i další schůze v průběhu roku. 

 

 Paní Zelená vznesla dotaz k realizaci sítě na fotbalovém hřišti. Mgr. 

Pospíšil odpověděl, že probíhají jednání mezi SK Žešov a MMPV o převodu 

stožárů do majetku města. 

 

 

 

 

 

 

Ad 4/ Závěr  

 

Předseda OV Žešov poděkoval za účast členům OV a občanům, taktéž za jejich náměty  

a připomínky. 

 

Příloha: Požadavky na město Prostějov 

 

Zapsala: Aleš Koutný ml., člen osadního výboru 

 

Schválil: Aleš Koutný st., předseda osadního výboru Žešov 

 

 

 

 

        Požadavky na město Prostějov z 11. jednání Osadního výboru Žešov, dne 11. 11. 2019 

 

 

1) Návrh pro vybudování semaforu na hlavní silnici 0462 (hlavní průjezd přes Žešovem), 

který by byl řízen rychlostmi projíždějících vozidel a při překročení dovolené rychlosti 

by přepnul na červenou pro zpomalení vozidla. Případně vybudování úsekového 

měření. 

 

2) Byl vznesen dotaz členů OV k prověření možnosti využití peněz z alokované částky 

na pracovní činnosti (např. realizaci osvětlení, zpracování proj. dokumentace atd.), 

které by byly poptány u realizačních firem přímo osadním výborem, tedy bez 

zainteresování magistrátu města Prostějov. Samozřejmostí je realizované činnosti 

provést dle platných legislativ a v souladu s platnými normami a předpisy tak, aby nic 

nebránilo pozdějšímu předání díla do správy a údržby majetku města Prostějov. Tento 

požadavek, je za účelem snížení nákladů, které bývají u činností poptávaných ze 

strany města Prostějov vyšší.  


