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Zápis č. 21 
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 19.října 2020 

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

Omluvení členové OV: Böhm Martin,  

Hosté:  

 
Program: 
1. Zahájení zasedání a schválení programu 

2. Žádost o povolení průjezdu Valašské rallye přes katastr obce  

3. Diskuze, dotazy, připomínky, požadavky OV 

4. Kulturní a společenské záležitosti 

5. Usnesení 
 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 

 Předseda OV p. Sýkora přivítal všechny přítomné členy Osadního výboru a hosty a zahájil zasedání OV.  
 
Hlasování o programu schůze:  
Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Kuchařová Petra, Opěla Ondřej, Böhm Petr 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

Program výjezdního zasedání byl schválen 

 

2. Žádost o povolení průjezdu Valašské rallye přes katastr obce 

 

Přišla nová žádost o možnou úpravu termínu k pořádání Valašské rallye na 27.3-28.3.2020 viz. příloha 

Hlasování o žádosti o průjezd Valašské rallye v termínu přes katastr obce Hájov:  
Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Kuchařová Petra, Böhm Petr, Opěla Ondřej 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 

OV souhlasí s průjezdem rychlostní zkoušky Valašské rallye v termínu 27-28.3.2020 

 

3. Diskuze, dotazy, připomínky, požadavky OV a občanů 

Informace ohledně zahájení řešení problematiky čištění odpadních vod u domů, které nemají jímku ani ČOV. 

Chystá se schůzka v obci Rybí, kde jsou čističky již realizovány a provozovány (zbudovala a provozuje obec). 

Jsou možné tři varianty na realizaci zbudování čističek odpadních vod 

A) Centrální kanalizace 

B) Čističku buduje a provozuje město 

C) Přímá finanční podpora, město přispěje na pořízení ČOV, stará by se majitel nemovitosti 

Varianty jsou blíže specifikovány v příloze 

K problematice bude nutné svolat veřejnou schůzi a s těmito variantami seznámit obyvatele 

Osadní výbor se kloní k variantě “B” 

K rozhodnutí je nutno znát roční finanční náročnost obou nabízených variant, ať se mohou občané i osadní 

výbor kvalifikovaně rozhodnout. 

Úprava veřejného osvětlení, p. Sýkora měl schůzku s p.Römrem a zjišťovali nastavení nově instalovaných lamp 

ohledně světelného kužele. Informace o dalším pokračování výměny osvětlení zatím nejsou k dispozici. 
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Pan Sýkora informoval o možném dokončení cesty kolem p. Hajdy ke Kolářům 

Mikuláš a rozsvěcení vánočního stromu je předběžně naplánován na 29.11.2021, pokud to situace dovolí, bude 

se operativně řešit. 

Rozhodnutí ohledně plánovaného Obecního plesu se bude řešit na příští schůzi 

V průběhu dešťů opět spadl z uschlého stromu na Potůčkách (u p. Matouše č.p. 58) velká větev, bude zahájeno 

řízení k odstranění uschlého stromu. 

Paní Kuchařová informovala o akci Hájovské šlapeto, bylo 35 účastníků, zakončení bylo na Hájově. 

OV požaduje umístění stacionárního radaru se záznamem pro informativní stanovení statistiky průjezdnosti a rychlostí 

v lokalitě pořadí. 

 

4. Kulturní a společenské záležitosti  

4.10.2020 – se uskutečnilo tradiční Hájovské šlapeto 

 

5. Usnesení  

        OV souhlasí s průjezdem rychlostní zkoušky Valašské rallye v termínu 27-28.3.2020 

OV vzal na vědomí informace ohledně čističek odpadních vod a doporučuje informovat občany formou veřejné 

schůze 

OV požaduje umístění stacionárního radaru se záznamem pro informativní stanovení statistiky průjezdnosti a rychlostí 

v lokalitě pořadí. 

 

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

 

 

Usnesení OV bylo schváleno 

 

 
 
 
 
Zapsal: Pavel Kocourek 
 
Hájov 
24. října 2020  Ing. Ondřej Sýkora 
 předseda osadního výboru 
 
 
 
 


