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Osadní výbor Krasice, Čechovice, Domamyslice 

zápis z 8. jednání 

 
Jednání Osadního výboru Krasice, Čechovice, Domamyslice se uskutečnilo dne 9. 12. 2019 v 18:00 hod. 

v Hasičské zbrojnici v Čechovicích, 1. patro, na adrese Čechovická 555/51a, Čechovice, 796 04 

Prostějov, a to na základě pozvánky ze dne 5. 12. 2019. 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Hosté:        David Malík, okrskový strážník Městské policie Prostějov  

  PaedDr. Jan Krchňavý, náměstek primátora 
 

1. Zahájení  
Předseda osadního výboru přítomné přivítal, omluvil nepřítomné a konstatoval 
usnášeníschopnost osadního výboru. Přítomné seznámil s programem jednání osadního výboru, 
jež koresponduje s pozvánkou ze dne 5. 12. 2019. 
 

2. Úvodní slovo předsedy 
a) Větší zrcadlo na křižovatce Krasická x Západní x Foersterova – požadavek byl předán k zajištění 

správci komunikací 
b) Požadavek na posunutí dopravní značky obytná zóna až k domu Nová Západní Zákres 

jednosměrné ulice od nových garáží za domem Nová Západní směrem na východ. Zákres 
návrhu dobudování nové komunikace pro jednosměrný provoz, upozornění na nádoby na 
odpad u domu Krasická 353/47, které brání řádnému výhledu při výjezdu na ul. Krasická. 
Požadavek na úpravu dopravního značení posunutím obytné zóny je ve stadiu správního řízení. 
Požadavek na zjednosměrnění komunikace může být realizován až po dobudování jejího 
napojení na stávající místní komunikaci. 

c) Zákres žluté čáry u bývalé prodejny Sandra na ul. Moravská z důvodů bezpečného přechodu 
pro matky s dětmi, s kočárky, pro zdravotně postižené řádnému přechodu komunikace brání 
množství vozidel stojících u hrany chodníku 
Požadavek je ve stadiu správního řízení (trvá minimálně 3 měsíce). Realizace vzhledem ke 
klimatickým podmínkám na jaře příštího roku. 

 
3. Schválení termínů jednání osadního výboru v roce 2020 

Předseda osadního výboru navrhl termíny jednání osadního výboru pro rok 2020, jak jsou uvedeny 

v příloze pozvánky. Poukázal na skutečnost, že termíny jsou vybrány tak, aby dostatečně 

předcházely jednáním zastupitelstva města. 

     

Předseda osadního výboru vyzval k hlasování o návrhu termínů jednání osadního výboru: 
 

PRO: 11  PROTI:  0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL:  0 

 

Předseda osadního výboru konstatuje, že osadní výbor přijal rozhodnutí, kterým schválil 
termíny jednání osadního výboru, jak jsou uvedeny v pozvánce. 
 

4. Informace o stavu projektu dětské hřiště u fotbalového hřiště v Čechovicích 
Ing. Arch. Zakopal navrhuje snížení částky na vybudování dětského hřiště na částku 180tis. Kč 
 
Předseda osadního výboru vyzval k hlasování o tomto návrhu: 
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PRO: 3  PROTI:  7 ZDRŽEL SE: 1 NEHLASOVAL:  0 

 
Předseda osadního výboru konstatoval, že návrh nebyl přijat. 
 
Dále bylo jednáno o podnětech k dětskému hřišti: 
- podnět, zda bude zachována dopravní obslužnost pro kiosek 
- podnět, zda se do navrhované plochy vejdou všechny herní prvky s dostatečným rozestupem 
 
Předseda osadního výboru vyzval k hlasování o těchto návrzích podnětů: 
 
PRO: 11  PROTI:  0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL:  0 

 
Předseda osadního výboru konstatoval, že podněty byly schváleny a budou předány příslušné 
osobě. 
 

5. Projednání žádosti o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
Předseda osadního výboru vyzval k hlasování o tomto rozhodnutí: „Osadní výbor bere věc na 
vědomí a doporučuje koordinaci s jinými v budoucnu plánovanými investicemi, dále doporučuje 
dozor nad obnovením stávajícího stavu chodníku.“ 
 

PRO: 11  PROTI:  0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL:  0 

 

Předseda osadního výboru konstatuje, že osadní výbor přijal rozhodnutí: „Osadní výbor bere 
věc na vědomí a doporučuje koordinaci s jinými v budoucnu plánovanými investicemi, dále 
doporučuje dozor nad obnovením stávajícího stavu chodníku.“ 
 
 

6. Projednání žádosti o pronájem části pozemku p.č. 147/1, k.ú. Domamyslice 
Vzhledem k absenci titulu, na základě kterého by byl pozemek užíván, za jakou cenu, a to včetně 
výměry, bylo navrhnuto odložení tohoto bodu do doby získání komplexních informací. 
 
Předseda osadního výboru dal hlasovat o tomto návrhu. 
 
PRO: 11  PROTI:  0 ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL:  0 

 
Předseda osadního výboru konstatuje, že osadní výbor přijal rozhodnutí, že je bod odložen do 
doby získání komplexních informací. 

  
7. Různé 

- Prověření, zda se bude dávat elektřina do země 
- Prověření stavu chodníků po výkopových pracích Sprintel – Čechovická – po obou stranách, 

od rybníka až po Plumlovskou ulici, Západní ulice 
- Zajištění zpětných vazeb od města k podnětům a rozhodnutím Osadního výboru 

 
8. Závěr 

Předseda osadního výboru přítomným poděkoval za účast a jednání ukončil v 18:38 hod. 
 
V Prostějově dne 9. 12. 2019 
 
Zapsal:  
Ing. Marek Moudrý 
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Schválil:  
 
 

Mgr. Tomáš Šperka 
předseda Osadního výboru Krasice, Čechovice, Domamyslice 

 

 
Příloha:  Pozvánka na jednání osadního výboru ze dne 5. 12. 2019 
  Prezenční listina 
  Návrh termínů jednání 
  Podklady k bodu 5. 
  Podklady k bodu 6.  


