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 Zápis č. 3 
 z jednání Osadního výboru v Hájově dne 19. ledna 2015 

 
přítomní členové OV: Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Šrámek Jaroslav, Kmeťková Ivana, Matula 

Břetislav 

omluvení členové OV: Vlček Martin, 

Hosté :                        ing. Majer Bohuslav, Ing. Gřesíková Zuzana  

   
Program:       
1. Zahájení 
2. Prezentace prací a nabídka služeb Technických služeb Příbor 
3. Informace starosty města 
4. Dotazy, připomínky, požadavky OV       
5. Kulturní a společenské záležitosti  
6. Usnesení  
 
 
1. Zahájení  

 
Předseda OV p. Jurečka přivítal hosty a poté představil všechny přítomné členy OV a zahájil jednání Osadního 

výboru. 
 
 
2. Prezentace prací a nabídka služeb Technických služeb Příbor   
 

Paní Gřesíková nastínila problematiku kolotoče před pohostinstvím. Po revizi v loňském roce a konstatování, 
že prvek nevyhovuje předpisům, ani umístěním, byl kolotoč demontován. Následně Osadní výbor vytipoval nové 
možné místo a požaduje pořízení nového (výměnu za demontovaný). Paní Gřesíková sdělila, že bude třeba žádat z  
programu prevence kriminality  nebo  OISM). 

Bude potřeba vyčistit příkopy a mostky plošně po Hájově, především však od Hájovského dvora směrem ke 
kravínu (kolem Žabenských) a také od pomníku směrem na Kopec. 

Paní  Gčesíková informovala o veřejném osvětlení ve městě i přilehlých obcích. Osadní výbor požaduje zvážit 
možnost zapojení jednoho světla na výletišti na síť veřejného osvětlení. 

Dále probíhala diskuze k ceníku služeb Technických služeb pro rok 2015 a seznámení s poskytovanými 
službami. 

 
 

3. Informace starosty města 
 

Pan Majer informoval o dopisu a odpovědi na Správu silnic Moravskoslezského kraje, kde nás informují a 
špatném podloží silnice a prozatím o nedostatku finančních prostředků na opravu. 

Sanace svahu pod pomníkem – bylo provedeno zaměření a rozsah ujíždění svahu. Další postup je prozatím 
v řešení. 

16.2.2015 od 16.30 hod. plánuje vedení města setkání s občany v prostorách piaristického kláštera. Akce by se 
měli zúčastnit zástupci vedení města, zastupitelé a vedoucí odborů.  

Na jednání zastupitelstva se bude mimo jiné projednávat návrh na zhotovení lávky přes řeku Lubinu. 
 

 
4.  Dotazy, připomínky, požadavky OV 
 

Osadní výbor vyslovil velké poděkování pořadatelům Obecního plesu a především p. Ondřeji Sýkorovi za 
zpracování a úspěšném spuštění elektronické rezervace vstupenek. 

Osadní výbor požaduje řešení skládek „u Dvora a u hřiště“, kde je navážen různý materiál a dochází 
k značnému znečištění komunikací (hrozí nebezpečí nehody, nebo úrazu). Zároveň požadujeme prověření, zda je na 
skládku navážen pouze povolený materiál. 
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5. Kulturní a společenské záležitosti  
 

Dne 17.1.2015 proběhl velmi úspěšný tradiční Obecní ples.  
Dne 7.2.2015 pořádá Liga žen tradiční Maškarní ples pro děti.  
Dne 21.2.2015 se uskuteční tradiční Hasičský ples 
Dne 28.2.2015 se uskuteční tradiční Myslivecký ples 

 
 
6. Usnesení   
 

Osadní výbor vyslovuje poděkování pořadatelům Obecního plesu. 
Osadní výbor požaduje nadále činit patřičné kroky k instalaci nového kolotoče před kulturním domem 
 

 
 
 
 
 
 
Zapsal: Pavel Kocourek 
 
Hájov  20. ledna 2015                      
         Radek Jurečka 
  předseda osadního výboru      
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