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MĚSTO PŘÍBOR 

Osadní výbor Prchalov 

 

Zápis ze 7. jednání osadního výboru Prchalov, ze dne 2. května 2019                                        

 

Přítomní: Alena Sochová, Ivo Lacný, Věra Volná, Antonín Volný, Pavel Dušánek, PhDr. 

Marie Monsportová  

 

Omluveni: Marcela Rozsypalová 

 

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. Projednání zprávy o stavu požární bezpečnosti v obci  

2. Projednání zprávy o stavu kulturních památek v obci a okolí 

 

Program:  
1.  Byla projednána zpráva o stavu požární bezpečnosti v obci  

 

2.  Byla projednána zpráva o stavu kulturních památek v obci a okolí  

 

3.  Žádáme ing. Šimíčka – odbor investic o zhotovení druhé poloviny žaluzií v Obecním 

domě na Prchalově.  

 

4.  Připravit další sousedská setkání – naplánovat témata a termíny setkání do konce roku 

2019 další setkání proběhne 31. 5. 2019.  

 

5.  Na dotaz Městské policie Příbor oznamujeme, že největší provoz průjezdu je přes obec 

ve směru od Nového Jičína a v časech od 5,00 – 7,00 hodin a od 15,00 – 17,00 hodin.  

 

6.  Prosíme o provádění kontroly průjezdnosti zúžené silnice za stavbou – dlouhodobé 

parkování soukromých vozidel pracovníků stavby u chodníku a na chodníku.    

 

7.  Žádáme o provedení ošetřujícího ořezu lípy u kaple. Hrozí nebezpečí úrazu od 

padajících větví. Nemáme odpověď z odboru životního prostředí.  

 

8.  Žádáme opětovně TS o provedení slíbené opravy dvou překopů u domu č. 84 (dle 

informací TS bude oprava provedena za příznivého počasí).   

 

9.  Žádáme o opravu střechy na Hasičárně, která byla provizorně opravena po poškození 

větrem.   
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10.  Žádáme o opravu kontejneru na drobný elektro odpad – vylomené dveře a odvoz 

čelního skla z osobního automobilu u kontejneru na sklo.   

 

Usnesení:   

1. Žádáme ing. Šimíčka – odbor investic o zhotovení druhé poloviny žaluzií v obecním 

domě na Prchalově. Všech 6 přítomných členů bylo pro.   

 

2. Žádáme o provedení ošetřujícího ořezu lípy u kaple. Hrozí nebezpečí úrazu od 

padajících větví. Všech 6 přítomných členů bylo pro.   

 

3. Žádáme o opravu střechy na Hasičárně, která byla provizorně opravena po poškození 

větrem.  Všech 6 přítomných členů bylo pro.   

 

4. Žádáme opětovně TS o provedení slíbené opravy dvou překopů u domu č. 84. Všech 6 

přítomných členů bylo pro.     
 

5. Žádáme o opravu kontejneru na drobný elektro odpad – vylomené dveře a odvoz 

čelního skla z osobního automobilu u kontejneru na sklo.  Všech 6 přítomných členů 

bylo pro.     
 

 

  

Další jednání proběhne v termínu 5. června 2019 v 19 hodin.                                                                                         

 

Zapsal: PhDr. Marie Monsportová                     

 

   

V Prchalově, 2.května 2019     

 

 

Ivo Lacný, předseda Osadního výboru Prchalov          


