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MĚSTO PŘÍBOR 

Osadní výbor Prchalov 

 

Zápis z 26. jednání osadního výboru Prchalov, ze dne 7. dubna 2021                                        

 

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

Monsportová, Marcela Rozsypalová 

Omluveni: Alena Sochová 

Hosté: Václav Bělec 

 

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 stavu životního prostředí v obci;     

2.  Zpráva o stavu dopravní bezpečnosti v obci; 

 

Program:  
1.  Členové osadního výboru byli seznámeni s programem jednání Osadního výboru na 

Prchalově.  

 

Hlasování č. 1: Schválení programu jednání Osadního výboru na Prchalově 

PRO - Ivo Lacný, Pavel Dušánek, Věra Volná, Antonín Volný, Marie Monsportová, Marcela 

Rozsypalová 

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

Program jednání byl schválen 

 

2.  OV Prchalov projednal zprávu o stavu životního prostředí. V souvislosti s dokončením stavby 

tunelu vznikly nové potřeby v oblasti životní prostředí v obci:  

- žádáme o nahrazení pokácených stromů v rámci stavby tunelu;  

- provedení měření zatížení obce smogem – světelný, prachový v souvislosti s dostavbou a 

zprovoznění tunelu; 

- odstranění (nebo důkladné zajištění) kontejneru na drobné elektro proti násilnému vniknutí 

(zajištění monitorování prostoru).  

 

Hlasování č. 2: O návrzích na řešení stavu životního prostředí na Prchalově.   

PRO - Ivo Lacný, Pavel Dušánek, PhDr. Marie Monsportová, Věra Volná, Marcela Rozsypalová, 

Antonín Volný  

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV požaduje náhradní výsadbu stromů, které byly pokáceny v rámci stavby tunelu.  

OV žádá o provedení měření zatížení obce světelným a prachovým a smogem v souvislosti s 

dostavbou a zprovoznění tunelu. 

OV žádá o odstranění (nebo důkladné zajištění) kontejneru na drobné elektro proti násilnému 

vniknutí 
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3.  OV Prchalov projednal zprávu o dopravní bezpečnosti. V současné době se zvýšil průjezd 

nákladních vozidel naložených zeminou, které převážejí zeminu v rámci stavby silnice od 

Sedlnice do Příbora. Žádáme o pravidelnou kontrolu Městskou policií. Žádáme o instalaci 

dopravní značky o zákazu nebo omezení vjezdu nákladních vozidel nad 3,5t. Řešit i ve 

spolupráci se zemědělským družstvem – hlásit dopředu zvýšený průjezd obcí. Vyvolat jednání 

zástupci města, městské policie, navrhnout řešení.  

 

Hlasování č. 3: o pravidelnou kontrolu dopravní situace Městskou policií. OV žádá o instalaci 

dopravní značky zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5t. 

PRO - Ivo Lacný, Pavel Dušánek, PhDr. Marie Monsportová, Věra Volná, Marcela Rozsypalová, 

Antonín Volný  

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV Prchalov OV žádá o pravidelnou kontrolu dopravní situace Městskou policií.  

OV žádá o instalaci dopravní značky zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5t. 

 

4. OV Prchalov pozorní občany, prostřednictvím hlášení v místním rozhlase, že v případě zjištění 

poškození budovy v jejich vlastnictví, které vznikly v souvislosti se stavbou tunelu, se musí 

obrátit se svými požadavky na uplatnění náhrady škody přímo na Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, Správa Ostrava.  

 

5.  Upozornění na podání podnětu na úpravu provozu místního výletiště – stanovit podmínky pro 

využívání, aby byly dodrženy hygienické podmínky (stanování na výletišti pronajímateli), 

rušení nočního klidu (hlukem, světlem). Návrh na Upravení provozních podmínek. – byl 

předložen starostovi města prostřednictvím podnětu občana  08/2020. Žádáme o vyjádření 

nebo vyvolání schůzky k vysvětlení.  

 

Hlasování č. 4: O řešení situace s pronajímateli místního výletiště 

PRO - Ivo Lacný, Pavel Dušánek, PhDr. Marie Monsportová, Věra Volná, Marcela Rozsypalová, 

Antonín Volný  

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV Prchalov schválil požadavek na vyvolání schůzky ke stanovení podmínek s pronajímateli 

místního výletiště.  
 

6.  OV Prchalov žádá o opravu výtluků na silnici v celé části obce Prchalov.    

 

Hlasování č. 5: O opravě výtluků na silnici v celé části obce Prchalov.   

PRO - Ivo Lacný, Pavel Dušánek, PhDr. Marie Monsportová, Věra Volná, Marcela Rozsypalová, 

Antonín Volný  

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV Prchalov žádá o opravu výtluků na silnici v celé části obce Prchalov.  
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7.  OV Prchalov žádá o zařazení návrhů do Banky projektů 

 Vybudování Aleje Josefa Stanislava Prchala včetně laviček, značení a 

odpadkových košů; 

 Vybudování Autobusových zastávek a laviček v obci; 

 Prodloužení veřejného osvětlení na Prchalově od domu č. p. 89 po křižovatku ve 

Skotnici; 

 Projekt „Bosou stezkou“ – viz příloha; 

 Vybudování chodníků v obci; 

Hlasování č. 6: O zařazení návrhů do Banky projektů.   

PRO - Ivo Lacný, Pavel Dušánek, PhDr. Marie Monsportová, Věra Volná, Marcela Rozsypalová, 

Antonín Volný  

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV Prchalov žádá o zařazení návrhů do Banky projektů:  

 Vybudování Aleje Josefa Stanislava Prchala včetně laviček, značení a 

odpadkových košů; 

 Vybudování Autobusových zastávek a laviček v obci; 

 Prodloužení veřejného osvětlení na Prchalově od domu č.p. 89 po 

křižovatku ve Skotnici; 

 Projekt „Bosou stezkou“ – viz příloha; 

 Vybudování chodníků v obci; 
 

Usnesení:   
1.  OV požaduje náhradní výsadbu stromů, které byly pokáceny v rámci stavby tunelu.  

OV žádá o provedení měření zatížení obce světelným a prachovým a smogem v 

souvislosti s dostavbou a zprovoznění tunelu.  

OV žádá o odstranění (nebo důkladné zajištění) kontejneru na drobné elektro proti 

násilnému vniknutí. 

2.  OV Prchalov OV žádá o pravidelnou kontrolu dopravní situace Městskou policií.  

OV žádá o instalaci dopravní značky zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5t. 
3.  OV Prchalov schválil požadavek na vyvolání schůzky ke stanovení podmínek 

s pronajímateli místního výletiště.  
4.  OV Prchalov žádá o opravu výtluků na silnici v celé části obce Prchalov.  

5.  OV Prchalov žádá o zařazení návrhů do databáze projektů:  
o Vybudování Aleje Josefa Stanislava Prchala včetně laviček, značení a 

odpadkových košů; 

o Vybudování Autobusových zastávek a laviček v obci; 

o Prodloužení veřejného osvětlení na Prchalově od domu č. p. 89 po křižovatku 

ve Skotnici;  

o Projekt „Bosou stezkou“; 

o Vybudování chodníků v obci; 

 
 

Další jednání proběhne v termínu 5. května 2021 v 19 hodin.                                                                                         

 

Zapsal: PhDr. Marie Monsportová                     

 

V Prchalově, 7. dubna 2021     

 

 

 

Ivo Lacný, předseda Osadního výboru Prchalov        
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Příloha č. 1   

BOSÁ STEZKA NA PRCHALOVĚ 

 

Co je to bosá stezka? 

Jde v podstatě o ohraničený povrch cesty, upravený přírodním materiálem (šišky, písek, 

oblázky, kůra, jehličí, kamínky, větvičky apod.) tak, aby poskytl bosým chodidlům rozličnou 

škálu hmatových a stimulačních vjemů. Chůze naboso skýtá mnohá pozitiva. Může navozovat 

pohodu a pocit štěstí, pocit svobody a lehkosti, pocit splynutí s přírodou a se Zemí, může 

odstranit některé bolesti (např. potíže s páteří), odbourat poruchy spánku a stress, může zlepšit 

imunitu, dodává staronové hmatové prožitky, masíruje chodidla. 

Významné je také estetické hledisko. Při  vhodně zvoleném obrubníku a povrchu je chodník 

příjemný nejen chodidlům, ale stává se zajímavým, oku lahodícím architektonickým 

prvkem.(zdroj https://www.bosaturistika.cz/) 

Proč by se měla bosá stezka vybudovat? 

V posledních letech se zajímám o funkci nohy jak u dětí, tak dospělých a stav našich chodidel 

není moc uspokojivý. Na to, že nás nohy nesou celý život, se o ně moc nestaráme. Zavíráme 

je do pevných a neohebných bot, neumíme pořádně rozpohybovat naše prsty na nohou, 

neumíme vnímat povrch, po kterém chodíme.  

Někdo má nohy příliš tuhé někdo naopak velmi rozvolněné a potom máme problémy 

s koleny, zády i krční páteří.  

Bosá stezka by nás měla trošku přivést k tomu, abychom se znovu naučili vnímat povrch pod 

nohama, a stimulace různých povrchů nám pomůže zapojovat svaly, které už dávno nemáme 

nebo některé děti si je ani nestihly vytvořit. Naučí nás více vnímat, jak používáme chodidlo a 

trošku nás to i ,,zpomalí,, v jinak rychlém tempu našeho dne. Bosá stezka nás naučí, že na 

tvrdých a ostrých površích musíme našlapovat jinak než na měkké trávě. A čím více 

senzorických podnětů noha bude mít, tím lépe. 

https://www.bosaturistika.cz/
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Pro koho je vhodná? 

Pro děti, dospělé i seniory.  

Já bych ráda zacílila na děti, kteří to určitě ocení a vezmou to jako další hru, u které já vidím 

pozitivní vliv na jejich zdraví. Věřím, že si to rádi vyzkouší i jejich rodiče a babičky. 

Kontraindikace 

Diabetes, neuropatie 

Kde by měla stát? 

Moje představa by bylo umístit bosou stezku mezi dětskými atrakcemi u zadní brány a atrakcí 

zvanou housenka. Zrovna v tomto místě je dost nepěkný terén a špatný přístup k průlezce 

housenka. Myslím si, že bosá stezka by tento problém pěkně vyřešila.  

Z čeho se skládá? Nebo jak vypadá? 

 

Povrchy polí  na začátku stezky by měly být tvořeny z jemnějšího, chodidlům příjemného 

materiálu. Takového, který je většině lidí příjemný, jako je např. písek, kameny, jemný štěrk, 

hladké dřevěné příčky z půlkulatiny (o průměru 8-12 cm, bez mezer vedle sebe) a podobně, 

jehličí a podobně. Bosá chodidla netrénovaného člověka se tak nenásilně a příjemnou formou 

adaptují na bosou chůzi a připraví se na i na obtížnější typ terénu, který místy bude 

následovat. Obtížnější terény (např. úseky z hrubších materiálů by však měly být krátké 

(kratší pole) a po přejití obtížnějšího terénu by měl opět následovat příjemný terén, aby 

chodidla mohla zrelaxovat. Příjemné terény by měly převažovat (alespoň ¾ cesty). Mějte na 

paměti, že zážitkový chodník, nesmí být pomůckou pro masochisty, ale měl by návštěvníkovi 

zprostředkovat kouzlo bosé chůze, zrelaxovat ho a pozitivně naladit. Neměl by od bosé chůze 

odradit, ale naopak mu ukázat její příjemnou stránku.  

zdroj: https://www.bosaturistika.cz/projekty-a-spoluprace/jak-postavit-stezku-pro-bose-nohy-

svepomoci/ 

https://www.bosaturistika.cz/projekty-a-spoluprace/jak-postavit-stezku-pro-bose-nohy-svepomoci/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.bosaturistika.cz%2Fprojekty-a-spoluprace%2Fjak-postavit-stezku-pro-bose-nohy-svepomoci%2F
https://www.bosaturistika.cz/projekty-a-spoluprace/jak-postavit-stezku-pro-bose-nohy-svepomoci/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.bosaturistika.cz%2Fprojekty-a-spoluprace%2Fjak-postavit-stezku-pro-bose-nohy-svepomoci%2F
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Technické normy a legislativa 

  

Na bosou stezku se nevztahuje povinnost certifikace dle EN ČSN 1176, pokud  její součástí 

nejsou prostředky lidové zábavy dle přílohy Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kam spadá:  

  

- zařízení s pohyblivými stanovišti osob 

- zařízení s omezeně řízeným pohybem osob 

- zařízení s možností pádu z výšky více než 40 cm 

- zařízení s možností zvýšené psychické zátěže 

- zařízení dětských hřišť 

 

Konkrétně jsou zařízeními dětských hřišť: 

 

kolotoče, skluzavky, houpačky, šplhací lana, prolézadla, lanovky, prostorové sítě, kolébačky 

a drobné stavby určené ke hraní a zvyšování obratnosti dětí.   

  

Například, chcete-li  atrakce do bosé stezky, balanční kladinu  s výškou vyšší než 40 cm, 

doporučujeme koupit již certifikovaný výrobek od prodejce, který spolu se zařízením dodá 

prohlášení o shodě.  

  

Bosá stezka by však měla splňovat Požadavky na všeobecnou bezpečnost, dle ČSN EN 1176-

1. V praxi to znamená, že běžným provozem stezky by nemělo dojít ke zraněnía  stezka by 

měla mít svůj provozní řád.  

  

Základní požadavky na materiál a zpracování bosé stezky:  

  

 musí být zpracována po řemeslné stránce odborně 

 nesmí být použity materiály způsobující vznícení povrchu 

 nesmí být použity nebezpečné látky (Směrnice 76/769/EEC), které obsahují 

např.azbest, olovo, formaldehyd,dehtové silice, napuštěné karbolem a polychlorované 

bifenyly(PCB) 
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 části z řeziva musí být navrženy  tak, aby dešťová voda mohla volně odtékat 

 případné kovové části musí být odolné povětrnostním vlivům 

 syntetické materiály mají být odolné ultrafialovému záření 

 

zdroj: https://www.bosaturistika.cz/stezky-pro-bose-nohy-v-cr/csn-normy-a-legislativa/ 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Bc. Martina Havránková 

https://www.bosaturistika.cz/stezky-pro-bose-nohy-v-cr/csn-normy-a-legislativa/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.bosaturistika.cz%2Fstezky-pro-bose-nohy-v-cr%2Fcsn-normy-a-legislativa%2F

