
požadavek/dotaz souhrnná odpověď ke zveřejnění 

Změna značení na cyklostezce (umístit značku, která by informovala, že je cyklostezka i 
pro pěší) 

V současně probíhá posuzování navrženého řešení z hlediska splnění 
podmínek dotačního titulu. 

Rybník 
- prověřit možnost „propojení“ s vodou od Seloutek 
- prověřit (příp. zadat odborný průzkum, zda by pro rybník existoval možný přívod vody) 

Vzhledem k výškovým poměrům, technické náročnosti a ekonomické 
nevýhodnosti nelze propojit Určický potok s potokem nad rybníkem v Žešově. 

Výjezd z dálnice, krajnice je ve špatném stavu a může dojít k celkovému utržení. Mělo 
by se nahlásit na ŘSD 

Jednalo se o stavu ŘSD. 

Pokračovat ve vybudování záchytné protihlukové zelené stěny Vybudování záchytné protihlukové zelené stěny podél D 46 je závislé na 
výkupu pozemků od jejich vlastníků. K dohodě s vlastníky pozemků přes 
opakované pokusy prozatím nedošlo. 

U Mateřské školky je potřeba opravit zeď Bylo prověřeno, opravu zajistí kolegové z OSUMM. 
Byly vykáceny nálety, byl odstraněn plot. V jarních měsících 2020 bude 
provedena oprava zdi a následně vráceno ochranné oplocení. 

Cyklostezka, Most D 46 
1. Změna značení na cyklostezce (umístit značku, která by informovala, že je cyklostezka 
i pro pěší) 
 
 
 
 
 
2. Zatrubnění potoka – v místě případné rekonstrukce zatrubnění je vybudováno nové 
parkoviště, když proběhne rekonstrukce, dotkne se to i tohoto parkoviště 
 
 
3. Plánuje se rekonstrukce mostu D 46, probíhá stavební řízení?  
 
Ještě k mostu D46 – když se opravoval příjezdový most, muselo se objíždět přes Určice 
a do Žešova se nešlo dostat. Most je důležitý jako spojnice a je potřeba jeho 
rekonstrukce 
 
Výjezd z dálnice, krajnice je ve špatném stavu a může dojít k celkovému utržení. Mělo 

 
1. Odpověděl Ing. Brückner 
Cyklostezka od hřbitova po most po dobu udržitelnosti - nelze změnit značení. 
Museli bychom vracet dotaci. 
 
V úseku od mostu k nové pálenici je možné cyklostezku přeznačit v případě 
souhlasu policie ČR. 
 
 2. Odpověděl Ing. Brückner 
V místě kde je parkoviště, je úsek v pořádku, bylo to prověřeno, tudíž 
parkoviště se to nedotkne. 
 
3. Ano, stavební řízení probíhá. 
 
 
OD: 
Podnět týkající se výjezdu z dálnice byl předán ŘSD. 
 
 



by se nahlásit na ŘSD 
 
4. Co se plánuje v budoucnu v Žešově? Není hotová komunikace v uličkách, je špatný 
stav některých chodníků. 

 
 
 
4. Příští rok je plánovaná oprava mostu na D46. V roce 2020 je celkově na 
investice plánováno 280 mil. V dalších letech se samozřejmě budou plánovat v 
Žešově další investiční akce.  
 

Rybník 
1. Vytýčené kolíky okolo čističky, kolem polní cesty, proč? 
 
 
 
 
2. Rybník je prázdný, není tam voda. Bude tam někdy voda? 
Nešlo by propojit s vodou od Seloutek? 
 
 
 
 
 
3. Kdyby se potok vyčistil, třeba by tam voda byla, okolní stromy vodu berou 
 
 
4. Pokračovat ve vybudování záchytné protihlukové zelené stěny 

 
1. Vykolíkované je to, protože se jedná o pozemek města a v tomto místě 
dojde k výsadbě aleje.  
Na druhé straně je to vykolíkované po dohodě s družstvem, aby nám pozemek 
nezaorávali a nevysazovali. 
 
2. Pokud není přítok, tak tam voda nebude. 
OŽP rybník sleduje, ale v poslední době tam voda opravdu není. Dříve byl 
rybník napájen z meliorací. Byla tam také studánka, která rybník napájela. Ale 
momentálně opravdu neteče. Není rozumné rybník naplňovat násilně vodou, 
která v přírodě chybí. Pokud bude rybník sloužit jako ochrana před 
přívalovými dešti, tak je to dobře. Bohužel jinak tam voda opravdu nebude. 
 
3. Otázkou je zda chceme stromy a nebo mít vodu v rybníku. Není to tak 
jednoznačné. Je spíš potřeba se smířit s daným stavem věci. 
 
4. Majitelé pozemků mají přehnané nároky. 
(např. jižní prstenec zde chtějí za pozemky až 2000Kč za 1m2.) Takové částky 
jsou nereálné. 

Hřiště pro starší děti, Mateřská školka 
1. V jaké fázi je hřiště pro starší děti? Škoda, že na zateplení došlo až po 10 letech. 
 
 
 
 
 

 
1. Hledá se vhodná lokalita k realizaci dětského hřiště. Odbor rozvoje a 
investic zaslal na osadní výbor v Žešově žádost před cca 3 měsíci 
s upřesněním, v jaké lokalitě by se mělo hřiště nacházet, do dnešního dne 
nebyla ze strany osadního výboru doručena odpověď. Akce není zařazena v 
rozpočtu 2019 a 2020. 
 



2. Je možné z peněz osadního výboru uhradit např. rozsvícení vánočního stromečku 2. Při sestavování rozpočtu na rok 2020 rozhodla Rada o přidělení částky 1 250 
000 Kč jednotlivým osadním výborům a případné nevyčerpané částky 
jednotlivých osadních výborů přidělit po schválení závěrečného účtu 2019 do 
rozpočtu osadních výborů na rok 2020. Stejně jako v letech minulých rada 
města rozhodla, že finanční prostředky budou použity na investice a opravy 
majetku ve vlastnictví města Prostějova (včetně pozemků), a na příspěvky na 
investice a opravy mimo majetek města. 

Parkování, bezpečnost 
1. Do zdejší školky vozí rodiče děti a nemají kde zaparkovat. Celkově je zde problém s 
parkováním. 
 
 
 
2. Dotaz na ubytování uprchlíků ze Sýrie 

 
1. Nedovolené stání vozidel je častým dopravním přestupkem a proto je na 
místě vždy telefonicky oznámit buď na MP (582 402 222) nebo na PČR (582 
402 241). Na opakované porušování předpisů v Žešově dohlédne okrskový 
strážník. 
 
2. Ve městě je evidováno 14 ubytoven. Namátkově jsou prováděny kontroly 
Cizineckou policií v součinnosti s obvodním oddělením Policie ČR a městskou 
policií. Při poslední kontrole před 14 dny nebyla zjištěna žádná osoba bez 
povolení k pobytu (kterých je to nutné, mimo EU), žádná osoba v pátrání nebo 
protiprávní činnost. V lokalitách, které občané označují za rizikové, byla 
zvýšena hlídková činnost za účelem zvýšení bezpečnosti. Naše město jako 
takové patří k městům s nižším indexem kriminality, stejně jako v oblasti 
veřejného pořádku. Primátor města pravidelně na poradách s policií tuhle 
problematiku řeší a ukládá úkoly. Byla zřízena i pracovní skupina zabývající se 
touto problematikou, zajišťují se podklady k posouzení a řešení. 

Hasiči Žešov 
1. Dotaz na jednání s majiteli přilehlé nemovitosti – současné prostory jsou opravdu pro 
hasiče nevyhovující 

Jednání s majiteli sousední nemovitosti probíhají. Materiál s návrhem na 
výkup předmětné nemovitosti bude předložen k projednání na zasedání 
Zastupitelstva města Prostějova konané dne 04.02.2020. 

 
Poděkování 
1. Poděkování za TK Žešov - za vyřešení situace a za dotaci na uvedení kurtu do původního stavu 
2. Hasiči Žešov - Poděkování za opravu požárního vozidla 


