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 Zápis č. 30 

 z jednání Osadního výboru v Hájově dne 15. května 2017 
 
přítomní členové OV: Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Sýkora Ondřej, Kmeťková Ivana, Vlček 

Martin,  

omluvení členové OV:   Matula Břetislav 

Hosté :                       Záruba Pavel 

   
 

Program:       

1. Zahájení zasedání a schválení programu 

2. Dotazy hostů  

3. Dotazy, připomínky, požadavky OV 

4. Kulturní a společenské záležitosti     

5. Usnesení    
 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 

 
Předseda OV p. Jurečka přivítal přítomné členy Osadního výboru, a zahájil jednání OV. Požádal členy OV o 

schválení programu schůze dle předchozí pozvánky : 
 
Hlasování :  

Pro : Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Šrámek Jaroslav, Kmeťková Ivana, Vlček 
Martin, 

Proti :        0 
Zdržel se :    0  
 

Program schůze byl schválen 
 
 
2. Dotazy hostů 

 
Pan Záruba požádal členy Osadního výboru o možné řešení komunikace k novým stavebním parcelám. 

Vysvětlil stávající situaci, kdy se  se stavbami nových domů a se svépomocí budovanou příjezdovou cestou, hrozí 
zaplavování jeho domu ve spodní části kopce. Při prozatimním plánovaném osídlování (zatím nejméně tři domy) se 
bude situace zhoršovat. 

Osadní výbor proto žádá o zahájení řízení Městského úřadu se Státním pozemkovým úřadem o převedení 
pozemků parc. č. 468 do vlastnictví města a vyvolat jednání s vlastníky sousedících pozemků k řešení situace. 
 
 

3.  Dotazy, připomínky, požadavky OV 

 
Umístění informační skříňky na parte a zprávy z obce navrhuje osadní výbor k ostatním skříňkám vedle 

bývalého obchodu – žádáme TS o odstranění stávajících vývěsních skříněk KDU – ČSL a ČZS (projednáno se 
zmíněnými spolky) a umístění nové vývěsní skříňky na místo jedné z nich. 

Osadní výbor schválil pořádání letního odpoledne společně s ČZS v termínu 8.7.2017 s cimbálovou muzikou 
k 60-tiletému výročí založení organizace v obci. 

Osadní výbor žádá příslušný odbor o opravu místní komunikace ne Černicích od transformátoru k p. Janákovi 
– po zimě vznikly ve vozovce obrovské díry a již není skoro kde přejít i pěšky. 

Probíhá příprava pro plán práce na zasedání OV na 2.pol roku 2017 
OV žádá na základě podnětu občanů odbor ŽP o prověření stavu obnažených kořenových systémů stromů u 

hlavní komunikace naproti pana Chromčáka a pana Matuše (u mostu pod pohostinstvím) 
Pan Kocourek upozornil na poničené obrubníky chodníků podél hlavní cesty – od pana Matuše k panu 

Jalůvkovi – hrozí postupná devastace chodníku.  
Žádáme TS o vyčištění ucpaných a tudíž nefunkčních kanalizačních vpustích na místních komunikacích  
OV zjistil, že v současném schváleném územním plánu došlo na parcele č. 286/17   ke změně z plochy 

občanského vybavení na smíšené obytné plochy. Bude podána žádost o zpětné zařazení uvedené parcely na plochu 
občanského vybavení. 
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OV žádá příslušný odbor o aktualizovanou mapu Územního plánu Příbora – místní část Hájov – pro potřeby 
OV 

 
 
4. Kulturní a společenské záležitosti  

 
Dne 30.4.2017 se uskutečnilo tradiční stavění máje, které zaštítila firma  pana Petra Sýkory (stavitelství a stavby) ve 
spolupráci s místním sdružením SDH – OV všem vyslovuje poděkování 
Dne 5.5.2017 se uskutečnila tradiční oslava osvobození s průvodem od místního pohostinství, účast byla tento rok 
početná (přes 100 lidí) jako hosté vystoupili místostarostka města paní Forišková a válečný veterán mjr. Jerguš. Pan 
Sýkora O. donesl na ukázku i autentické střepiny se shozené bomby.  
Dne 6.5.2017 uspořádali místní hasiči tradiční Floriánkové posezení při guláši 
Dne 10.6.2017 pořádá OV ve spolupráci s LŽ tradiční dětský den 
 
 
5. Usnesení  

 
Osadní výbor proto žádá o zahájení řízení Městského úřadu se Státním pozemkovým úřadem o převedení 

pozemků parc. č. 468 do vlastnictví města a vyvolat jednání s vlastníky sousedících pozemků k řešení situace. 
 
Hlasování :  

Pro : Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Šrámek Jaroslav, Kmeťková Ivana, Vlček 
Martin, 

Proti :        0 
Zdržel se :    0  
 
OV schválil podání žádosti, aby v rámci následujícího projednávání změny územního plánu města Příbora bylo 

změněno funkční zařazení pozemku parc.č. 286/17 v katastrálním území ze smíšené obytné plochy na plochu 
občanského vybavení. 

Hlasování :  

Pro : Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Šrámek Jaroslav, Kmeťková Ivana, Vlček 
Martin, 

Proti :        0 
Zdržel se :    0  
 

Osadní výbor vyslovuje poděkování panu Petru Sýkorovi a sdružení SDH za zajištění postavení máje, paní 
Ivaně Kmeťkové za zajištění slavnostního věnce k výročí osvobození a Mysliveckému sdružení za zajištění vatry 

Hlasování :  

Pro : Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Šrámek Jaroslav, Kmeťková Ivana, Vlček 
Martin, 

Proti :        0 
Zdržel se :    0  
 

 
 
 
 
Zapsal: Pavel Kocourek 
 
Hájov  19. května 2017                      
         Radek Jurečka 
  předseda osadního výboru      
 
 
 
 
 
 
 


