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Osadní výbor Krasice, Čechovice, Domamyslice 
zápis ze 4. jednání 

 
Jednání Osadního výboru Krasice, Čechovice, Domamyslice se uskutečnilo dne 8.6.2020 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 2.6.2020. 
 
Přítomni: viz prezenční listina  
 
Omluven: viz prezenční listina 
 
Hosté: David Malík, okrskový strážník Městské policie Prostějov 
 

1. Zahájení – Předseda osadního výboru přivítal přítomné, omluvil nepřítomné a konstatoval 
usnášeníschopnost osadního výboru. Přítomné seznámil s programem jednání osadního výboru, 
jež koresponduje s pozvánkou ze dne 2.6.2020. 

 
2. Úvodní slovo předsedy 

Předseda seznámil přítomné členy s jednáním s občany ve věci stavby bytového domu 
v Čechovicích, které proběhlo před hasičskou zbrojnicí před zahájením jednání osadního 
výboru. 
Dále předseda zrekapituloval činnost osadního výboru a jednotlivých členů v rámci pomoci 
potřebným v době vyhlášeného nouzového stavu. 
 

3. Záměr - výstavba dětského hřiště – souhlas s použitím finančních prostředků    
Osadní výbor byl seznámen, že je nutno přijmout usnesení spojené s použitím finančních 
prostředků z participativního rozpočtu města k financování výstavby dětského hřiště. 

  
Osadní výbor souhlasí s použitím finančních prostředků z participativního rozpočtu 
Města Prostějova za účelem výstavby dětského hřiště v Čechovicích. 

             PRO    PROTI                    ZDRŽEL SE 
 12      0        1 
 Usnesení bylo přijato. 
 

4. Projednání žádosti o odkup pozemků v k.ú. Domamyslice na ulici Karafiátová 
Ing. arch. Zakopal vznáší protinávrh a navrhuje nájem za symbolickou cenu. Ing. Šmíd dodává, 
že na daných pozemcích jsou inženýrské sítě. Z fotografií ulice je zřejmé, že je zde umístěno 
veřejné osvětlení. Předseda dodává, že nájemné by mělo být standardní, aby bylo spravedlivé. 
 
Osadní výbor nedoporučuje prodej dotčených pozemků v k.ú. Domamyslice na ulici 
Karafiátová, a to z důvodu existence inženýrských sítí. Osadní výbor doporučujeme 
dotčené pozemku v k.ú. Domamyslice na ulici Karafiátová pronajmout za standardních 
podmínek. 

             PRO    PROTI                    ZDRŽEL SE 
 12      0        1 

Usnesení bylo přijato. 
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5. Různé 
- Předseda navrhuje otevřít otázku zálivů na ulicích Západní, Čechovická a Domamyslická, 

a to z důvodu hustého provozu. Tato otázka bude předmětem dalšího jednání osadního 
výboru. 

- Ing. arch. Zakopal poukazuje na vadně provedené položení dlažby v Domamyslicích. 
Označení místa a fotografie předsedy jsou přílohou tohoto zápisu. 

- Vícero členů osadního výboru poukazuje na absenci mobilního WC pro pracovníky 
provádějící pokládku internetu – pracovníci konají potřeby do okolních keřů apod. Je nutno 
sjednat nápravu. 

- Pan Kotek upozorňuje na nutnost opravy části vozovky na ulici Plumlovská v místě 
přechodu pro chodce, kde je výrazný propad, a tudíž je přechod nefunkční pro osoby 
s handicapem. Označení místa je přílohou tohoto zápisu. 

- Strážníci MP informovali předsedu o žádosti některým majitelů garáží u nemocnice, že při 
výjezdu z objektu garáží na silnici spojující ulici Josefa Lady a Mathonova dochází 
k nebezpečným situacím, neboť vozidla přijíždějící směrem od zimního stadionu a 
odbočující směrem do nemocnice vjíždí na komunikaci vysokou rychlostí, přičemž ihned 
za odbočkou je umístěn vjezd do garáží. Ve věci je požadováno řešení omezující tyto 
nebezpečné situace – zrcadlo u vjezdu do garáží, které by zobrazovalo přijíždějící vozidla 
směrem od zimního stadionu, či snížení maximální povolené rychlosti na dané spojnici ulic. 

- Ing. arch. Zakopal otevírá otázku potřeby výsadby zeleně i na frekventovaných místech, 
k tomuto se připojují i ostatní členové s tím, že je nutno nejen provádět výsadbu, ale i 
údržbu. Je nutno přijmout opatření proti mšicím. 

- Mgr. Švec vznesl dotaz na stav propojení vozovek na ul. Gen. Kraváka. 
- Ing. Šmíd navrhuje revokovat usnesení pod bodem 4. programu s tím, že by byly pozemky 

pronajmuty za zvýhodněných podmínek. Hlasováno o možnosti revokace. 
PRO    PROTI                    ZDRŽEL SE 
2       6        4 
Usnesení nebylo přijato. 

 
6. Závěr 

Předseda osadního výboru poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání v 19:07 hod. 
 
 
 
            Mgr. Tomáš Šperka 
    předseda Osadního výboru Krasice, Čechovice, Domamyslice 
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Příloha – vadně položená dlažba 
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Propad přechodu  
 

 
 


