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Zápis č. 24 

z jednání Osadního výboru v Hájově dne 1. dubna 2021 
 

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

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 zahájil první jarní zasedání OV.  
 
Hlasování o programu schůze:  

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 

Program zasedání OV byl schválen 

 

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

Pan Sýkora informoval, že se na zastupitelstvu řešil pozemek Na kopci, jednalo se o možnosti převodu pozemku 

na zhotovení cesty k novým stavebním pozemkům – p. Sýkora informoval o stávajícím stavu a budoucí situaci, zpevnění 

komunikace budou ze svého financovat noví majitelé stavebních pozemků, zpevněná cesta zůstává nadále v majetku 

města 

Pan Sýkora informoval o žádosti SDH Hájov o dlouhodobém vypůjčení pozemku za účelem vybudování 

sportoviště 

Pan Sýkora informoval o jednání s p. Veselkovou ohledně výsadby nového vánočního stromu, starý již začíná 

být přerostlý. Další jednání bude za Osadní výbor vézt p. Petr Böhm  

Osadní výbor požaduje informace o počtu kontrol Městské policie na Hájově v roce 2020 a také na Pořadí. Další 

umístění mobilního radaru bude časem umístěno v lokalitě na Černicích 

Pan Sýkora informoval OV, že je opět přeplněn kontejner s textilem, již informoval pí. Kalužovou 

Osadní výbor plánuje akci ukliďme Hájov, budou k mání pytle na odpadky, pomůcky, pracovní rukavice apod, 

možnost spolupráce i se složkami, bližší koordinaci domluví p.Kocourek 

Stavění máje – domluvit přípravu s SDH a mladými občany na Hájově, případně domluvit záštitu stavění máje 

s p.Petrem Sýkorou (domluví p. Sýkora Ondřej) 

Oslavy osvobození budeme řešit podle aktuální epidemiologické situace 

Pan Böhm inofrmoval o požadavku p. Kryškeho ohledně možnosti skácet určité stromy (břízy) na pozemku obce 

(u výletiště), který sousedí z jejich pozemkem. 

Osadní výbor zvažuje pozvat na další zasedání OV p. Martina Maléře, ohledně odborných informací 

zbudovávání budoucích ČOV, popřípadě jej přizvat i na plánovanou exkurzi na již zbudovanou infrastrukturu fungování 

ČOV v obci Rybí 

Opravy místních komunikací – Opravy lokálních vad se budou monitorovat v průběhu jara s p. Pavelkou 
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Jsou spadlé červené označníky (patníky) pro označení výjezdu z polí na hlavní silnici – u pomníku padlých a  

z pozemku p.č. 818/3 (k. ú. Klokočov) 

Osadní výbor jednal o návrhu nové obnovy hracích prvků na prostranství před pohostinstvím, ještě se nedohodl 

na konečném konceptu z dodaných návrhů. 

 

3. Kulturní a společenské záležitosti  

Kulturní a společenské záležitosti jsou z důvodu koronakrize zrušeny 

  

4. Usnesení  

OV požaduje informace o počtu kontrol Městské policie na Hájově v roce 2020, zejména v zákazu vjezdu „Na 

pořadí“ 

 

Hlasování o výše uvedeném usnesení OV:  

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

Proti: 0 
Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení OV bylo schváleno 

 

 
 
 
 
Zapsal: Pavel Kocourek 
 
Hájov 
5. dubna 2021  Ing. Ondřej Sýkora 
 předseda osadního výboru 
 
 
 
 


