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MĚSTO PŘÍBOR 

Osadní výbor Prchalov 

 

Zápis ze 10. jednání osadního výboru Prchalov, ze dne 2. října 2019                                        

 

Přítomní: Alena Sochová, Ivo Lacný, Věra Volná, Pavel Dušánek, Marcela Rozsypalová, 

PhDr. Marie Monsportová, Antonín Volný 

 

Hosté:  

 

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. Zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2019     

2. Zpráva o stavu dopravní bezpečnosti v obci  

3.  Požadavky na TS Příbor – zimní údržba  

 

Program:  
1.  Byla projednáno plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2019.  

 

2.  Byla projednána zpráva o stavu dopravní bezpečnosti v obci. Členové osadního 

výboru Prchalov  nesouhlasí s vyjádřením ohledně instalace odrazového zrcadla. 

Žádáme o orgány města o revizi křižovatky Masarykova/Bílovecká a průjezdní 

komunikace obcí Prchalov z důvodu nepřehlednosti.      

 

3.  Byly projednány požadavky na TS Příbor na zimní údržbu a pravidelnou údržbu v roce 

2020. Požadavky na Technické služby Příbor byly zaslány přímo na Technické služby 

a jsou přílohou zápisu.  

 

4.  V rámci sousedského setkání 25. 10. v 19 hodin proběhne setkání se starostou a 

dalšími členy vedení města 

 

5.  Prosíme o vyvolání jednání s autobusovým dopravcem, zda by bylo možné, aby 

autobus vyjíždějící v 10,30 z Kopřivnice projížděl Prchalovem.  

 

6.  Žádáme TS o ořez lípy, a provedení kontroly zdravotního stavu jasanů – 

Masarykova/Bílovecká, a nivelace příkopů neodtéká splašková voda.  
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Usnesení:   

 

1. Zveme starostu, místostarostu a radní města na sousedské posezení konané 25. 10. 

2019. Všech 7 přítomných členů bylo pro.   

 

2. Žádáme TS o ořez lípy, a provedení kontroly zdravotního stavu jasanů – 

Masarykova/Bílovecká, a nivelace příkopů neodtéká splašková voda. Všech 7 

přítomných členů bylo pro.   
 

 

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

 

Zapsal: PhDr. Marie Monsportová                     

 

   

V Prchalově, 7. října 2019     

 

 

Ivo Lacný, předseda Osadního výboru Prchalov          


