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Zápis č. 29 

z jednání Osadního výboru v Hájově dne 10. ledna 2022 
 

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

Ondřej 

Omluvení členové OV:  Böhm Petr 

Hosté:  0 

 

Program: 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 

2. Plán práce na 1.pololetí roku 2022 

3. Valašská rallye 2022 

4. Diskuze, dotazy, připomínky, požadavky OV 

5. Kulturní a společenské záležitosti 

6. Usnesení 

 

1. Zahájení zasedání a schválení programu 

 Předseda OV p. Sýkora přivítal všechny hosty a přítomné členy Osadního výboru a zahájil zasedání OV.  
 
Hlasování o programu schůze:  

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

Program zasedání OV byl schválen 

 

 

 

2. Plán práce OV na 1. pololetí roku 2022 

Předseda OV pan Sýkora seznámil členy Osadního výboru s návrhem plánu práce na 1. pololetí roku 2022, který je 

také součástí zápisu v příloze 

Předběžné termíny jsou 14.2, 14.3, 11.4, 16.5 a 13.6.2022 

 

Hlasování o návrhu plánu práce na 1. pololetí roku 2022:  

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

Plán práce na 1. pololetí roku 2022 byl schválen 

 

 

 

 

3. Valašská rallye 2022 

Členové OV byli informování pořadateli Valašské rallye o zrušení plánované RZ v  roce 2022 přes Hájov 
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4. Diskuze, dotazy, připomínky, požadavky OV a občanů 

Pan Sýkora informoval o dalším jednání ohledně sportoviště na Hájově 

Bude potřeba po opravě zázemí pergoly doplnit náležitým nábytkem, domluvit výrobu s p. Drozdem 

U č.p 70 se pomalu začíná rozpadat betonový potěr opěrné zídky propustku (nedávno opravena) 

OV upozorňuje na stále zhoršující se stav nedávno opravené krajské silnice vedoucí přes Hájov, zejména v úseku 

od č.p70 k  č.p. 30. Jsme si vědomi, že tato komunikace není v majetku města, ale opakovaně jsme se dotazovali na 

řešení stavu i přímo na SSMSK Nový Jičín, ale dostalo se nám odpovědi, že stav je v řešení se zhotovitelem a že nás 

budou informovat. Žádnou další informaci jsme však nedostali a nedošlo ani k řešení. Občané se dotazují, zda se situace 

řeší. Proto žádáme město, aby využilo dostupné prostředky a požádalo o vyjádření správu silnic a také kompetentní 

úředníky krajského úřadu. 

 

 

5. Kulturní a společenské záležitosti  

Z důvodu pokračující koronavirové epidemie jsou nyní veškeré kulturní akce odvolány 

 

  

 

 

 

 

6. Usnesení  

OV schválil plán práce na 1. pololetí roku 2022 

OV vzal na vědomí zprávu o zrušení Valašské rallye 2022 přes Hájov 

OV upozorňuje na stále zhoršující se stav nedávno opravené krajské silnice vedoucí přes Hájov, zejména v úseku 

od č.p70 k č.p. 30 a požaduje řešení stavu se správou silnic a krajským úřadem. 

 

Hlasování o výše uvedeném usnesení OV:  

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

 

 

Usnesení OV zápisu č. 29 bylo schváleno 

 

 
 
 
 
 
 
Zapsal: Pavel Kocourek 
 
Hájov 
12. ledna 2022  Ing. Ondřej Sýkora 
 předseda osadního výboru 
 
 
 


