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MĚSTO PŘÍBOR 

Osadní výbor Prchalov 

 

Zápis z 29. jednání osadního výboru Prchalov, ze dne 1. září 2021                                        

 

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

Monsportová, Alena Sochová, 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 požadavků na TS Příbor v roce 2022;     

2.  Příprava rozpočtu OV Prchalov na rok 2022; 

3.  Zpráva o stavu příprav na stanovené akce v oblasti drobných oprav a údržby majetku města 

v užívání OV Prchalov; 

 

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, Alena Sochová, 

Marcela Rozsypalová; 

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

Program jednání byl schválen 

 

2.  Požadavky na TS Příbor na období 2022 – oprava oplocení na hřišti, rekonstrukce toalet na 

hřišti, oprava vstupní brány na hřiště, rekonstrukce/zřízení prodejního stánku na hřišti; 

Hlasování č. 2: Požadavky na TS Příbor 

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

Marcela Rozsypalová; 

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV Prchalov požaduje splnění požadavků na TS Příbor oprava oplocení na hřišti, rekonstrukce 

toalet na hřišti, oprava vstupní brány na hřiště, rekonstrukce/zřízení prodejního stánku na 

hřišti.  

 

3.  Byl projednán návrh rozpočtu OV Prchalov na rok 2021.  
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4.  Byla projednána zpráva o stavu příprav na stanovené akce v oblasti drobných oprav a údržby 

majetku města v užívání OV Prchalov. Drobné opravy jsou prováděny průběžně. Je potřeba 

odstranit plechovou úřední desku od osadního domu. Protože již neplní svůj účel.    

Hlasování č. 3: Odstranění plechové úřední desky od osadního domu 

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

Marcela Rozsypalová; 

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV Prchalov požaduje odstranění plechové úřední desky.  

 

5.  Zpráva o dopravní bezpečnosti – OV žádá, o vyzvání vlastníka komunikace, nacházející se 

v křížení silnic od Prchalova směrem k čerpací stanici PAP Oil a na Sedlnice-Borovec, 

k opravě havarijního stavu. Jsou zde téměř po celé šíři komunikace výtluky a nerovnosti, kde 

hrozí poškození vozidel. V tomto místě taktéž není umístěna dopravní značka „Nerovnost 

vozovky“ upozorňující na úsek s nerovným povrchem (výtluky, hrboly, díry) vyžadující 

zvýšenou opatrnost nebo výrazné snížení rychlosti. 

Hlasování č. 4: Změna dopravního značení od Sedlnice směrem na Prchalov, umístění dopravní 

značky Nerovnost vozovky 

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

Marcela Rozsypalová; 

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV Prchalov požaduje změnu dopravní situace - hlavní silnice ve směru od Sedlnice do 

Prchalova, umístění dopravní značky Nerovnost vozovky.  

 

6.  OV Prchalov žádá na základě podnětů občanů o informaci k opravě místní komunikace 

v Prchalově (1. část), která byla dle rozhodnutí Rady města Příbora (usn.č. 23/39/RM/2020) 

zahrnuta do žádosti o dotaci z MMR ČR – Program Podpora a rozvoj regionů, podprogram 

Podpora obcí s 3001 - 10 000 obyvateli, dotační titul 117D8220A Podpora obnovy místních 

komunikací.  

Hlasování č. 5: O zaslání informace k opravě místní komunikace – 1. část.  

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

Marcela Rozsypalová; 

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV Prchalov požaduje zaslání informace k opravě místní komunikace – 1. část.  

 

7.  Požadavky na TS Příbor na období 2021 – úprava živého plotu na hřišti, oprava plotu na hřišti, 

oprava laviček, instalace koše na basketbal, ořez a výřez náletových stromů kolem 

komunikace směrem do Borovce.  

Hlasování č. 6: Požadavky na TS Příbor 

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

Marcela Rozsypalová; 

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV Prchalov požaduje splnění požadavků na TS Příbor v roce 2021 - úprava živého plotu na 

hřišti, oprava plotu na hřišti, oprava laviček, instalace koše na basketbal, ořez a výřez 

náletových stromů kolem komunikace směrem do Borovce.  
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8.  OV Prchalov žádá na základě podnětů občanů o informaci k opravě místní komunikace 

v Prchalově (2. část).   

Hlasování č. 7: O zaslání informace k opravě místní komunikace – 2. část.  

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

Marcela Rozsypalová; 

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV Prchalov požaduje zaslání informace k opravě místní komunikace – 2. část.  

 

9.  OV Prchalov žádá o informaci k plnění usnesení OV Prchalov ze dne 2. 12. 2020, kterým žádá 

o provedení nástřiku vnějších stěn betonových panelů protihlukových zábran barevným 

nástřikem (zelený, hnědý). Obdrželi jsme vyjádření OIRSM: Tento požadavek nelze řešit 

prostřednictvím města, neboť protihlukové zdi jsou majetkem státu a byly provedeny v rámci 

stavby "Silnice I/58 Příbor-Skotnice. Nicméně při jednáních, která budou vedena s investorem 

stavby (ŘSD ČR, správa Ostrava), s tímto požadavkem zástupce ŘSD seznámíme a jejich 

reakci předáme následně OV Prchalov. Dosud OV informaci neobdržel.  

Hlasování č. 8: O zaslání informace k požadavku na provedení nástřiku vnějších stěn betonových 

panelů protihlukových zábran barevným nástřikem (zelený, hnědý).  

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

Marcela Rozsypalová; 

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV Prchalov požaduje zaslání informace k požadavku na provedení nástřiku vnějších stěn 

betonových panelů protihlukových zábran barevným nástřikem (zelený, hnědý).  

 

10.  Na základě podnětů občanů požadujeme informaci k realizaci autobusových zastávek a laviček 

na zastávkách v obci.   

Hlasování č. 9: O zaslání informace k realizaci autobusových zastávek a laviček na zastávkách 

v obci.   

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

Marcela Rozsypalová; 

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV Prchalov požaduje zaslání informace k požadavku autobusových zastávek a laviček na 

zastávkách v obci.   

 

11. Setkání seniorů proběhne 12. listopadu 2021 od 16 hodin v Osadním domě. Téma „Beskydy“ 

 

12. Zveme členy Rady města na jednání OV Prchalov a k prohlídce obce v termínu 29. září 2021 

od 16 hodin.  

 

Usnesení:   
1.  OV Prchalov požaduje splnění požadavků na TS Příbor oprava oplocení na hřišti, 

rekonstrukce toalet na hřišti, oprava vstupní brány na hřiště, rekonstrukce/zřízení 

prodejního stánku na hřišti.  

2.  OV Prchalov požaduje odstranění plechové úřední desky.  

3.  OV Prchalov požaduje změnu dopravní situace - hlavní silnice ve směru od Sedlnice do 

Prchalova, umístění dopravní značky Nerovnost vozovky.  

4. OV Prchalov požaduje zaslání informace k opravě místní komunikace – 1. část.  

5.  OV Prchalov požaduje splnění požadavků na TS Příbor v roce 2021 - úprava živého 

plotu na hřišti, oprava plotu na hřišti, oprava laviček, instalace koše na basketbal, ořez a 

výřez náletových stromů kolem komunikace směrem do Borovce.  

6.  OV Prchalov požaduje zaslání informace k opravě místní komunikace – 2. část.  
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7.  OV Prchalov požaduje zaslání informace k požadavku na provedení nástřiku vnějších 

stěn betonových panelů protihlukových zábran barevným nástřikem (zelený, hnědý).  

8.  OV Prchalov požaduje zaslání informace k požadavku autobusových zastávek a laviček 

na zastávkách v obci.   

 

Další jednání proběhne v termínu 29. září 2021 v 16 hodin.                                                                                         

 

Zapsal: PhDr. Marie Monsportová                     

 

V Prchalově, 7. září 2021     

 

 

 

Ivo Lacný, předseda Osadního výboru Prchalov        


