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Zápis č. 22 

z jednání Osadního výboru v Hájově dne 23.listopadu 2020 
 

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

Böhm Martin, 

Omluvení členové OV:  0 

Hosté:  0 

 

Program: 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 

2. Diskuze, dotazy, připomínky, požadavky OV 

3. Kulturní a společenské záležitosti 

4. 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, Böhm 
Martin, 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

Program zasedání OV byl schválen 

 

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

Pan Sýkora informoval o ukončení opravy cesty od p. Hajdy ke Kolářům.  

Další informace se týkala řešení sjezdu z dálnice (možný kruhový objezd), aby se dalo odbočit zpět na Hájov, 

Kateřinice a Trnávku. Výstavba by měla být financována krajem. 

OV požaduje, aby město řešilo se SSMSK stav nově opravené cesty od pomníku padlých k dálnici D48, dochází 

k podemletí cesty a možným dalším škodám na silnici. 

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

k odstranění uschlého stromu, dle p. Sýkory je to již řešeno s paní Kalužovou 

Rozsvěcení vánočního stromu bude v tomto roce neoficiální. 

Mikuláš který byl naplánován na 29.11.2021, je oficiálně zrušen. 

Obecního ples na příští rok bude zrušen. 

V místní komunikaci mezi č.p 101 a čp. 27 zůstaly po opravách neopravené díry. 

Je velice často špatně očištěná silnice po zemědělských pracích v katastru obce Hájova 

Objevila se stížnost občanů na rychlost popelářského vozu po silnicích a začínají být problémy s pořádkem 

kolem umístěných popelnic. Kdo má na starosti tyto činnosti? Jak časté jsou svozy plastových popelnic, poslední dobou 

bývají plné  

Pan Petr Böhm informoval, že z důvodu koronakrize se prozatím nedá uskutečnit informativní schůzka v obci 

Rybí k problému domácích čističek odpadních vod. 
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3. Kulturní a společenské záležitosti  

Kulturní a společenské záležitosti jsou z důvodu koronakrize zrušeny 

Obecní ples 2021 byl zrušen 

  

4. Usnesení  

OV upozorňuje na údajnou nepřiměřenou rychlost popelářského vozu a požaduje zajištění úklidu v okolí 

umístění popelnic 

OV požaduje prověřit opravy silnic na Hájově a případně opravit zbylé díry mezi č.p 101 a 27 

OV požaduje, aby město řešilo se SSMSK stav nově opravené cesty od pomníku padlých k dálnici D48, dochází 

k podemletí cesty a možným dalším škodám na silnici. 

 

 

Hlasování o výše uvedeném usnesení OV:  

Pro: Sýkora Ondřej, Kocourek Pavel, Šrámek Jaroslav, Kuchařová Petra, Opěla Ondřej, Böhm Petr, Böhm 
Martin, 

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení OV bylo schváleno 

 

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


