
 Město Příbor O s a d n í  v ý b o r  m í s t n í  č á s ti  H á j o v

Zápis č. 7
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 20. května 2019

Přítomní členové OV: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Martin, Opěla Ondřej, Kuchařová 

Petra

Omluvení členové OV: Böhm Petr

Hosté: 0

Program:
1. Zahájení zasedání a schválení programu

2. Řešení dopravy na cestě přes „Pořadí“

3. Dotazy, připomínky, požadavky OV

4. Kulturní a společenské záležitosti

5. Usnesení

1. Zahájení zasedání a schválení programu

Předseda OV p. Sýkora přivítal přítomné členy Osadního výboru a zahájil jednání OV. Požádal členy OV o schválení

programu schůze dle předchozí pozvánky:

Hlasování: 
Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Martin, Opěla Ondřej, Kuchařová Petra
Proti: 0
Zdržel se: 0

Program schůze byl schválen

Pan Sýkora představil a přivítal novou členkou OV paní Petru Kuchařovou 

2. Řešení dopravy na cestě přes „Pořadí“

Na základě požadavku pana Šimíčka pan Sýkora informoval o žádosti změny nákladní dopravy do provozovny

firmy PVC okna. Pan Sýkora navrhl zkusit domluvu s majitelem firmy o možné regulaci návozu nákladní dopravy

do firmy. Pokud by to nevedlo ke snížení dopravy, bude zvažováno umístění dopravních značek “Zákaz vjezdu

nákladních vozidel” směrem od p. Bordovského k p. Juřenovi. Otázkou je, zda vydrží můstek (propustek) u p.

Žabenského.

3. Dotazy, připomínky, požadavky OV a občanů

Pan Sýkora požádal OV o stanovení investičních priorit na možné investiční akce pro příští rok 2020. Pan

Šrámek navrhuje zhotovení chodníku směrem k zahradnictví, na který je již zhotoven i projekt. Stejně souhlasí i p.

Opěla a p. Böhm M.

Bude třeba řešit pozemky pod cestou a opravu “Raškova chodníku”

Pan Sýkora navrhuje požadavat oprav obecních komunikací na Hájově. 

Hlasování OV o investičních akcích na rok 2020 – zhotovení chodníku a oprava komunikací: 
Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Martin, Opěla Ondřej, Kuchařová Petra
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Pan Sýkora informoval o proběhlé schůzce ohledně nového financování osadníci výborů.

Osadní výbor schvaluje bezplatné využívání prostor pro registrované složky obce. 

Hlasování OV o bezplatném využívání obecních prostor pro složky : 
Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Martin, Opěla Ondřej, Kuchařová Petra
Proti: 0
Zdržel se: 0

Nové umístění kontejneru na plast “na Kopci” – byl umístěn na pozemku p. Böhma Martina, který prostor na

vlastní náklady poskytl a upravil. OV vyslovuje poděkování p. Martinu Böhmovi.

Začala oprava krovu ve školce, o zahájení nebyl nikdo z členů OV informován.

Pan Böhm M. Podal podnět ohledně údržby pozemku č. 38/2 KÚ Hájov  majitele p. Špačka Jiřího, který je ve

velmi zanedbaném stavu a hrozí nebezpečí zřícení stromů na komunikaci a rodinný dům.

4. Kulturní a společenské záležitosti 

8.6.2019 – se uskuteční od 15.00 hod. tradiční den dětí. Bude ve spolupráci s myslivci, vystoupí klaun, zajištěno

občerstvení a atrakce zařídí p. Korčák. Součástí bude i branný závod.

Příprava na pouť – je zajištěna cimbálová muzika, pořádá KDU-ČSL + ČZS + OV

8.6.2019 – pořádá od 16.00 hod. KDU-ČSL svěcení renovovaného kříže “na Kopčaně”, OV žádá městskou policii o

součinnost a řízení dopravy

5. Usnesení 

        OV žádá městskou policii o součinnost a řízení dopravy při vysvěcení kříže „na Kopčaně“ 8.6.2019

        OV schválil plán investičních akcí na rok 2020

        OV schválil bezplatné užívání obecních prostorů registrovaným složkám 

        OV vyslovuje poděkování myslivcům za zhotovení vatry.

        OV požaduje být informován úředníky města o akcích a činnostech probíhajících na území obce.

Hlasování o výše uvedeném usnesení OV: 
Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Böhm Martin, Opěla Ondřej, Kuchařová Petra
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení OV bylo schváleno

Zapsal: Pavel Kocourek

Hájov
22. května 2019  Ing. Ondřej Sýkora

předseda osadního výboru
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