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MĚSTO PŘÍBOR 

Osadní výbor Prchalov 

 

Zápis z 3. jednání osadního výboru Prchalov, ze dne 9. ledna 2019                                        

 

Přítomní: Alena Sochová, Ivo Lacný, Věra Volná, Marcela Rozsypalová, Antonín Volný, 

PhDr. Marie Monsportová  

 

Hosté: Pavel Dušánek 

 

Program: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Kontrola zápisu a přijatých usnesení z jednání OV 

3. Hlavní program 

4. Organizační záležitosti  

5. Usnesení  

 

Průběžná kontrola: 

 

Hlavní program:  

1. Hodnocení aktuálního stavu zimní údržby místní komunikace a s tím související 

dopravní bezpečnost v obci. 

2. Projednat návrhy na akce v oblasti drobných oprav a údržby z finančních 

prostředků OV Prchalov. 

3. Seznámení se s rozpočtem OV Prchalov na rok 2019. 

 

Program:  
1. Bylo provedeno hodnocení stavu zimní údržby MK a dopravní bezpečnosti. 

Požadujeme dřívější vyhrnutí chodníků v obci. Děkujeme za udržování sjízdnosti 

místní komunikace v obci.   

 

2.  Členové OV byli seznámení s novým označením autobusových zastávek. Případné 

zastřešení těchto autobusových zastávek bude projednáno s kompetentním 

pracovníkem MěÚ Příbor.  V obci žádáme o instalaci označníků dopravce.  

 

3.   Byly projednány návrhy na akce v oblasti drobných oprav a údržby. Opravy budou 

realizovány průběžně podle potřeb.  

 

4.  Žádáme o opravu asfaltem místní komunikace – dva překopy u č. p. 84.  

 

5.  Žádáme o pravidelné měsíční dosypávání překopů u stavby tunelu – před i za stavbou.  

 

6.  Členové osadního výboru Prchalov byli seznámeni s rozpočtem OV Prchalov na rok 

2019.  

 

7.  Žádáme ing. Šimíčka o  sdělení termínu konce technologické přestávky stavby. A 

předávání informací o průběhu realizace stavby z důvodu informování občanů.  

 

8.   Z důvodu zajištění aktualizace webových stránek obce, pozvat na únorové jednání OV 

p. Závodného. Bude nutné proškolit členy a určitě pověřenou osobu za aktualizace.  
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9.  Byly projednány návrhy akcí na rok 2019 – 9. února 2019 – Hasičský ples; 10. února 

2019 Maškarní ples. Svatodušní vycházka 9. června, Svátek matek 2 neděle 12. 

května, pouť 30. června. Termíny dalších akcí budou upřesněny.  

 

10.  Zajistit opravu dřevěné vývěsní skříňky u budovy Osadního výboru. Projednat 

případné převedení hliníkové „úřední desky“ pro potřeby OV Prchalov.  

 

11.  Zajistit úklid rozbitého skla u kontejneru na sklo za vhodných podmínek.  

 

12.  Občané si stěžují na špatnou slyšitelnost místního rozhlasu. Původní drátový rozhlas 

byl slyšitelný. Žádáme o seřízení místního rozhlasu, tak aby bylo rozumět hlášení.  

 

13.  Připravit další sousedské setkání – naplánovat témata a termíny setkání do konce roku 

2019.    

 

14.  Promyslet správu webových stránek a způsob jejich aktualizace.   

 

15.  Napsat článek o předvánočním setkání seniorů a sousedském posezení do měsíčníku 

města.  

 

16.  Žádáme MP o kontrolu povolení průjezdu motorových vozidel průjezdu stavbou. 

Z důvodu zvýšeného průjezdu vozidel bez povolení.  

 

17.  Nesvítí veřejné osvětlení na sloupu č. 36.  

 

Usnesení:   

1. Žádáme o instalaci označníků dopravce. Všech 6 přítomných členů bylo pro.     

2. V obci žádáme o instalaci označníků dopravce. Všech 6 přítomných členů bylo pro. 

3. Žádáme o opravu asfaltem místní komunikace – dva překopy u č. p. 84. Všech 6 

přítomných členů bylo pro. 

4. Žádáme o pravidelné měsíční dosypávání překopů u stavby tunelu – před i za stavbou. 

Všech 6 přítomných členů bylo pro. 

5. Žádáme ing. Šimíčka o sdělení termínu konce technologické přestávky stavby. A 

předávání informací o průběhu realizace stavby. Všech 6 přítomných členů bylo pro. 

6. Žádáme o seřízení místního rozhlasu, tak aby bylo rozumět hlášení. Všech 6 

přítomných členů bylo pro. 

7. Žádáme Městskou policii o kontrolu povolení průjezdu motorových vozidel průjezdu 

stavbou. Všech 6 přítomných členů bylo pro. 

8. Žádáme o opravu veřejného osvětlení na sloupu č. 36. Všech 6 přítomných členů 

bylo pro. 

 

Další jednání proběhne v termínu 6. února 2019 v 19 hodin.                                                                                         

 

Zapsal: PhDr. Marie Monsportová                     

   

V Prchalově 9. ledna 2019     

 

 

Ivo Lacný, předseda Osadního výboru Prchalov          


