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 Zápis č. 9 
 z jednání Osadního výboru v Hájově dne 20. července 2015 

 
přítomní členové OV: Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Sýkora Ondřej, Šrámek Jaroslav, Matula Břetislav, Vlček 

Martin 

omluvení členové OV: Kmeťková Ivana, 

Hosté :                        ing. Majer Bohuslav, ing. Forišková Dana 

 

   
Program:       
1. Zahájení 
2. Informace zástupců města 
3. Dotazy, připomínky, požadavky OV    
4. Kulturní a společenské záležitosti     
5. Usnesení  
 
 

1. Zahájení  
 

Předseda OV p. Jurečka přivítal hosty a všechny přítomné členy Osadního výboru a zahájil jeho jednání. 
 

 
2. Informace zástupců města 
 

Místostarostka města pí. Forišková informovala členy OV o současném stavu skládek u Hájovského dvora a 
také na bývalém fotbalovém hřišti.  

- Hájovský dvůr – do konce 8 měsíce by měla být skládka majitelem odstraněna. Majitel (p. Částek) byl již 
kontaktován a upozorněn 2. dopisy o nutnosti skládku odstranit. Pokud tak neučiní, bude se tato událost 
řešit ve správním řízení.  

- Skládka na bývalém fotbalovém hřišti již byla uklizena, stejně tak i černá skládka na lesní cestě. 
 

Starosta města informoval o pokračování rekonstrukce KD v Příboře, sdělil také stav rekonstrukce zahrad u 
Piaristického kláštera, která se blíží ke konci. Slavnostní otevření zahrad by mělo být k 20.9.2015 

Město přijalo obecné závaznou vyhlášku o nočním klidu – při pořádání kulturních akcí je nutno vyřídit včas 
vyjímku na prodloužení doby nočního klidu. Na rok 2016 bude možnost podat žádost najednou dle plánu kulturních 
akcí. 

 
  
 
3.  Dotazy, připomínky, požadavky OV 
 

Oprava Kulturního domu by měla být dokončena a předána do konce měsíce července, dne 22.7.2015 se 
uskuteční kontrolní den. 

Do 1.8.2015 provedou členové OV kontrolní inventarizaci obecního majetku. 
Osadní výbor požaduje návrh a výsadbu zeleně před dokončeným kulturním domem. Dále požaduje pokácení 

4. kusů stromů u kulturního domu a vysázení živého plotu u cesty mezi hospodou a kostelem. Místo pokácených stromů 
se nasadí nové porosty zeleně. 

Dále požadujeme kontaktování osob kvůli ořezu stromů v blízkosti hřiště na výletišti – stromy zasahují do 
obecního majetku a začínají jej poškozovat. 

Žádosti na požadované akce oficiálně zařídí p. Sýkora O. 
 

 
 
4. Kulturní a společenské záležitosti  
 

Dne 15.8.2015 se uskuteční tradiční Hájovská pouť s bohatým občerstvením a kvalitním kulturním programem   
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5. Usnesení   
 

Osadní výbor požaduje výsadbu zeleně kolem kulturního domu a také pokácení 4ks přerostlých stromů 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Pavel Kocourek 
 
Hájov  21. července 2015                      
         Radek Jurečka 
  předseda osadního výboru      



Žádost 

Městský Úřad Příbor 

Nám. S. Freuda 19 

742 58 Příbor 

Věc: Žádost o provedení skácení dřevin na pozemku města 

Dobrý den, 

Žádáme o skácení a odfrézování pařezů 4 ks borovic (viz. níže) z důvodu zastínění budovy kulturního 

domu, bránění průniku denního světla do vnitřních prostor sálu a zamezení poškození nové fasády. 

Obáváme se zejména znečištění smůlou, větvemi a zarůstání „mechem“, protože porost je situován 

ze severovýchodní strany.  

 

Děkuji 

 

Ing. Ondřej Sýkora 

OV Hájov 

 

 



Žádost 

Městský Úřad Příbor 

Nám. S. Freuda 19 

742 58 Příbor 

Věc: Žádost o vytvoření výzvy vlastníkům nemovistostí 

Dobrý den, 

žádáme o posouzení stavu a vytvoření výzvy vlastníkům pozemků (viz. níže), sousedících s parcelou 

200/1 v k.ú Hájov LV 10001 v majetku města Příbor, na zajištění ořezu dřevin zasahujících do 

pozemku města a jeho oplocení.   

Jedná se o parcely 

219/7 k.ú. Hájov 

219/8 k.ú. Hájov 

219/27 k.ú. Hájov 

Dále žádáme o zajištění ořezu větví zasahujícíh do prostoru hřiště ze starany od obecního  domu (na 

obrázku označeno červenou čarou). 

Děkuji 

Ing. Ondřej Sýkora 

OV Hájov 

 

 

 



Žádost 

Technické služby města Příbora 

Štramberská 483 

742 58 Příbor 

Věc: Žádost o provedení výsadby keřů a skácení stromu 

Dobrý den, 

 žádáme o výsadbu keřů ptačího zobu do tvaru písmene „L“ u nově umístěného kolotoče pro děti. 

Výsadba by navazovala na stávající liniovou výsadbu u hlavní komunikace a dále by lemovala 

travnatou plochu kolem kolotoče směrem do vjezdu k obecnímu domu.  

Dále žádáme o odstranění přilehlého smrku omorika a následné odfrézování jeho pařezu.   

Dějuji 

Ing. Ondřej Sýkora 

OV Hájov 

 



 


