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MĚSTO PŘÍBOR 

Osadní výbor Prchalov 

 
Zápis z 37. jednání osadního výboru Prchalov, ze dne 1. června 2022                                        

 

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

Marie Monsportová, Antonín Volný 

 

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. Kontrola plnění úkolů v oblasti drobných oprav a údržby; 

2. Zpráva o dopravní bezpečnosti a veřejném pořádku 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, Marie Monsportová, Alena Sochová, Antonín Volný, Věra Volná, 

Marcela Rozsypalová; 

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

Program jednání byl schválen 

 
2.  Byla provedena kontrola plnění úkolů v oblasti drobných oprav a údržby. Drobné opravy a údržba 

jsou prováděny průběžně, podle potřeby.  

 

3. Byla projednána zpráva o dopravní bezpečnosti a veřejném pořádku v obci. Žádáme o Městskou 

policii Příbor o pravidelné měření rychlosti v obci.   

Hlasování č. 2: Zajištění pravidelného měření rychlosti v obci prostřednictvím Městské policie v Příboře.   

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

Marcela Rozsypalová 

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV Prchalov požaduje pravidelné měření rychlosti v obci prostřednictvím Městské policie v Příboře.   

 

4.  OV Prchalov souhlasí s návrhem odboru investic, rozvoje a správy majetku MěÚ Příbor 

s konečnou variantu řešení na zpevnění krajnice části komunikace v místní části Prchalov, v úseku 

od Bílovecké křižovatky po upravený úsek u tunelu (k domu čp 50), dle dohod z místního šetření 

ze dne 23. 5. 2022 

Hlasování č. 3: Zajištění realizace návrhu předloženého odborem investic, rozvoje a správy majetku  

na zpevnění komunikace v místní části Prchalov, v úseku od Bílovecké křižovatky po upravený úsek 

u tunelu (k domu čp 50), dle dohod z místního šetření ze dne 23. 5. 2022 

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

Marcela Rozsypalová 

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV Prchalov požaduje realizaci návrhu předloženého odborem investic, rozvoje a správy majetku  

na zpevnění komunikace v místní části Prchalov, v úseku od Bílovecké křižovatky po upravený úsek 

u tunelu (k domu čp 50), dle dohod z místního šetření ze dne 23. 5. 2022.  
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5.  Ze strany občanů byl předložen návrh na označení středové čáry silnice v obci po celé její délce. 

Žádáme o realizaci této akce.  

OV Prchalov požaduje označení středové čáry silnice v obci po celé její délce.   

 

Odpověď Ing. Jaroslava Šimíčka, vedoucího odboru investic, rozvoje a správy majetku:  
„Místní komunikace procházející Prchalovem nesplňuje požadavky stanovené na požadovaný typ značení 

příslušnými Zásadami pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133, kde je mimo 

jiné uvedeno:  
3. Jízdní pruhy 

3.1. Všeobecně 

Jízdní pruhy se vyznačují a oddělují dělícími čárami VDZ v případě, že to šířka vozovky umožňuje. Značky 
se provádějí v šířce čáry 0,125 m. Pokud je šířka vozovky mezi vodícími čárami menší než 6 m, jízdní pruhy 

se nevyznačují.  
Z tohoto důvodu by případný návrh nebyl odsouhlasen Policií ČR, DI v Novém Jičíne a následně silničním 

správním úřadem MÚ v Kopřivnice. Jen drobná poznámka k návrhu: Podle současných cen by v případě 

přerušované čáry v celém úseku Prchalova toto stálo cca 100 000,- Kč. A protože by se mělo vodorovné 

značení co 24 měsíců obnovovat, je to adekvátní navýšení provozních nákladů TS Příbor.“  

 

5.  Žádáme o značení okrajů silnice v obci po celé její délce (viz označení krajnic na Hájově).   

Hlasování č. 4: Označení okrajů silnice v obci po celé její délce (viz označení krajnic na Hájově).   

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

Marcela Rozsypalová 

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV Prchalov požaduje označení okrajů silnice v obci po celé její délce, dle způsobu značení na Hájově.  

 

7. Žádáme o předávání informací o realizovaných akcích v obci – např. realizace výkopu u kaple a za 

budovou osadního výboru 

Hlasování č. 5: Žádáme o předávání informací o realizovaných akcích v obci.   

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

Marcela Rozsypalová 

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 0 

OV Prchalov žádá o předávání informací o realizovaných akcích v obci 

 

Usnesení:  

1. OV Prchalov požaduje pravidelné měření rychlosti v obci prostřednictvím Městské policie 

v Příboře; 

2. OV Prchalov požaduje realizaci návrhu předloženého odborem investic, rozvoje a správy 

majetku na zpevnění komunikace v místní části Prchalov, v úseku od Bílovecké křižovatky 

po upravený úsek u tunelu (k domu čp 50), dle dohod z místního šetření ze dne 23. 5. 2022;  

3. OV Prchalov požaduje označení okrajů silnice v obci po celé její délce, dle způsobu značení na 

Hájově; 

4. OV Prchalov žádá o předávání informací o realizovaných akcích v obci;  

 

Další jednání proběhne v termínu 7. září 2022 v 19 hodin.                                                                                         

 

Zapsal: PhDr. Marie Monsportová                     

 

 

V Prchalově, 8. června 2022     

 

 

Ivo Lacný, předseda Osadního výboru Prchalov        


