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MĚSTO PŘÍBOR 

Osadní výbor Prchalov 

 

Zápis z 30. jednání osadního výboru Prchalov, ze dne 6. října 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. Zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2021;     

2.  Zpráva o stavu dopravní bezpečnosti v obci; 

3.  Požadavky na TS Příbor – zimní údržba; 

 

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.  Byly projednány požadavky na TS Příbor v oblasti zimní údržby. Požadujeme zimní 

údržbu v realizovaném rozsahu.  

 

3.  Byla projednána zpráva o plnění rozpočtu města za 1. pololetí 2021.  

 

4.  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. 2: 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.  
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5.  Požadujeme provedení vyčištění pozemku města parc.č. 3/1 v k.ú. Prchalov v úrovni 

hnojiště a silážní jámy u "kravína", která je v současné době neudržovaná, zarostlá křovím 

a stromy. Požadujeme provedení vyčištění tohoto pozemku od náletových stromů a keřů. 

Travnatá část pozemku od kaple po hnojiště je Technickými službami občasně posekána. 

Komunikace bude v budoucnu navazovat na plánovanou "výsadbu aleje Josefa Stanislava 

Prchala", včetně doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, značení). Projekt aleje je 

zahrnut do návrhu Banky projektů pro období 2021-2024.  

Hlasování č. 3: Vyčištění pozemku parc.č. 3/1 v k.ú. Prchalov 

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

Sochová, Marcela Rozsypalová; 

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV Prchalov požaduje provedení vyčištění části pozemku parc.č. 3/1 v k. Prchalov od 

náletových stromů a keřů a zachování průjezdního profilu této komunikace.  

 

6. Stanovisko k lípě u kaple na Prchalově. S ohledem na stav stromu požadujeme skácení 

stromu a výsadbu vzrostlé lípy, pro zachování estetické stránky centra obce.   

Hlasování č. 4: Kácení lípy u kaple a výsadbu nové vzrostlé lípy 

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

Sochová, Marcela Rozsypalová; 

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV Prchalov požaduje skácení lípy u kaple a výsadbu nové vzrostlé lípy.  

 

7.  Záznam z návštěvy členů Rady města (J. Malík, P. Netušil, S. Štefek) na Prchalově, dne 

29. 9. 2021:  

 - Tunel – protihlukové stěny; 

 - Nový povrch – úskok kvůli tisu, kanálové vpusti; 

 - Soustavně poškozený kontejner na elektroodpad;  

 - Hřiště – stav plotu, lavičky, oprava prodejního stánku; ořez habrového plotu; 

 - Alej Prchala – výřez cesty k hnojišti; 

 - Nerovnost silnice ve směru na Borovec; 

 

8. Tradiční setkání seniorů se uskuteční v pátek 26. 11. 2021 od 18 hodin.  

 

Usnesení:   

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

do Prchalova, umístění dopravní značky Nerovnost vozovky.  

2.  OV Prchalov požaduje provedení vyčištění části pozemku parc.č. 3/1 v k. Prchalov 

od náletových stromů a keřů a zachování průjezdního profilu této komunikace.  

3.  OV Prchalov požaduje skácení lípy u kaple a výsadbu nové vzrostlé lípy.  

 

Další jednání proběhne v termínu 3. listopadu 2021 v 19 hodin.                                                                                         

 

Zapsal: PhDr. Marie Monsportová                     

 

V Prchalově, 7. října 2021     

 

 

Ivo Lacný, předseda Osadního výboru Prchalov        


