
Odpověď na připomínky z veřejného setkání občanů Příbora – Hájov 

 

1. Řešení problematiky přeplněných kontejnerů – osadní výbor v součinnosti s občany 
Hájova označí místa k přistavení dalších kontejnerů na plast a papír a následně tyto 
požadavky nahlásí paní Ing. Volné. Paní Ing. Volná navrhuje přistavení dalších 
kontejnerů poblíž kulturního domu. 

2. Problematika skládky na Hájovském dvoře – tímto problémem se již zabývá p. Ing. 
Volná několik měsíců. Různá nápravná opatření byla již učiněna. Z jižní části dvora 
byla již zemina odvezena a v současné době je tato plocha určena k parkování pro 
rybáře. Severní část této lokality je zavezena množstvím drobných skládek 
s nemožností určení původců těchto skládek. Je známo, že tuto lokalitu navštěvují i 
občané Hájova. K pročištění této plochy byly učiněny následující kroky, byla uložena 
pokuta ve výši 4 000 Kč a v případě nesjednání nápravy, bude opět uložena pokuta. 
Město Příbor se souhlasem vlastníka pozemku osadilo 2 cedule se „Zákazem 
skladkování.“ Několikrát bylo s majitelem hovořeno telefonicky, je si vědom toho, že 
dochází k znečištění a měl by učinit nápravná opatření. Přislíbil také osazení závory. 
Městský úřad opětovně provede kontrolu na místě, z které bude proveden zápis a bude 
mu rozhodnutím uložena nápravná opatření. Jestliže je nesplní, je možné na náklady 
města pozemek vyčistit a následně tyto náklady vymáhat po majiteli. Náklady na 
odstranění skládky jsou odhadovány ve výši 200 000 Kč. Pokud bude někdo přistižen 
na místě, rovněž mu bude uložena pokuta. 

3. Oprava pergoly – tato problematika je řešena s Ing. Hajdou. 
4. Kontejner na bioodpad u pomníků – kontejner nebyl stažen, ale dle harmonogramu 

technických služeb se vždy střídá. 
5. Problematika posilovny na Hájově – 2 stroje byly vyřazeny, 2 ponechány, 1 prvek se 

musí nechat opravit, následně musí projít znovu revizi a může být zapsán do majetku 
města. Posilovna musí mít provozovatele, může to být jak fyzická osoba, nebo 
právnická, která musí k tomu mít příslušné živnostenské oprávnění. Tento subjekt 
následně musí vypracovat provozní řád posilovny. Na zasedání RM, konané dne 
28.6.2016 bude vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele posilovny. Až se přihlásí 
provozovatel, tak s ním město uzavře pachtovní smlouvu. 

6. Problematika místní komunikace okolo kravína – problematika výkupu  pozemků byla 
řešena na posledním ZM dne 19.6.2016, materiál byl odložen, majitelé pozemků 
budou znovu přizváni. Bližší informace Vám podá předseda OV p. Radek Jurečka. 

7. Problematika řešení vrat do hasičárny – odpověď byla podána na místě panem 
starostou. Hasičárna na Hájově není vedena jako hasičárna, proto se nemohou čerpat 
dotace, které jsou přímo určeny hasičům.  

8. Výkupy pozemků pod komunikacemi – touto problematikou se město zabývá 
dlouhodobě, např. v r. 2014, 2015, 2016, ale je to dlouhodobý proces. Jednak město 
vykupuje pozemky, o které má zájem, např. páteřní komunikace vedena obcí a dále se 
řeší, že skutečný průběh komunikací neodpovídá stavu evidovaném na katastrálním 
úřadě, proto musí dojít k zaměření a zjištěných daných skutečností. Dále se řeší 
majetkoprávní záležitosti. Není to jednoduchá záležitost, která bude vyřešena 
v dohledné době, bude to dlouhodobý proces. 
 


