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Osadní výbor Krasice, Čechovice, Domamyslice 
zápis z 1. jednání 

 
Jednání Osadního výboru Krasice, Čechovice, Domamyslice se uskutečnilo dne 27.1.2020 v 18.00 
hod. v Hasičské zbrojnici v Čechovicích, 1. patro, na adrese Čechovická 555/51, Čechovice, 796 04 
Prostějov, a to na základě pozvánky ze dne 21.1.2020. 
 
 
Přítomni: viz prezenční listina  
 
Omluven: viz prezenční listina 
 
Hosté: David Malík, okrskový strážník Městské policie Prostějov 
 
Jednání se uskutečňuje za přítomnosti PaedDr. Alena Dvořákové, OKP, Magistrát města Prostějova. 
 

1. Zahájení – jednání osadního výboru řídil Ing. Marek Moudrý, místopředseda osadního výboru. 
Místopředseda osadního výboru přivítal přítomné, omluvil nepřítomné a konstatoval 
usnášeníschopnost osadního výboru. Přítomné seznámil s programem jednání osadního výboru, 
jež koresponduje s pozvánkou ze dne 21.1.2020. 

 
2. Úvodní slovo místopředsedy 

Místopředseda seznámil přítomné členy s odpověďmi na požadavky, které byly zaslány na 
magistrát. 
- dopravní obslužnost pro kiosek u hřiště bude zachovaná 
- hrací prvky se vejdou všechny na plochu dětského hřiště 
- zaplocení na pozemku u p. Maráka z 18.11.2019 – čeká se na vyjádření stavebního úřadu 
- stav chodníků na ulici Čechovická prověřen z 9.12.2019 
 

3. Projednání žádosti o pronájem 
    Osadní výbor projednal žádost o pronájem a doporučuje následující usnesení. 
  
 Osadní výbor nedoporučuje pronájem části pozemku p.č. 461 v k.ú. Krasice 
                     PRO    PROTI                      ZDRŽEL SE 
  5       3          1 
 Usnesení nebylo přijato. 
 

4. Různé 
- v ulici Ječná chybí veřejné osvětlení 
- ulice V Loučkách – pozemek majitel neudržuje a došlo k rozmnožení hlodavců, kteří jsou 

možným zdrojem nákazy pro místní obyvatele 
- dostavbu silnice mezi domy č. o. 51 a 53 v ulici Krasická a ulicí Gen. Kraváka z důvodů 

bezpečné průjezdnosti mezi domy v ul. Gen. Kraváka a plánovaném zjednosměrnění dané 
komunikace 
 

              Osadní výbor žádá dobudování komunikace v ul. Gen. Kraváka. 
  PRO   PROTI    ZDRŽEL SE  
    9       0          0 
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      Usnesení bylo schváleno. 
 
 

5. Závěr 
Místopředseda osadního výboru poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. 
 
 
Zapsala: 28.1.2020 
PaedDr. Alena Dvořáková 
Odbor kancelář primátora, Magistrát města Prostějova 
 
 
Schválil: 
 
 
 
            Mgr. Tomáš Šperka 
    předseda Osadního výboru Krasice, Čechovice, Domamyslice 


