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 Zápis č. 36 

 z jednání Osadního výboru v Hájově dne 23. září 2013 

 

přítomní členové OV: Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Matula Václav, Kuchař Jiří, Matula 

Břetislav 

omluvení členové OV: Petr Karel 

Hosté :                        ing. Strakoš, ing. Šimíček, pí. Zárubová 

  

   

Program:       

 Zahájení 

 Požadavky na Technické služby  

 Oprava střechy a stav kulturního domu 

 Dotazy, připomínky, požadavky OV       

 Kulturní a společenské záležitosti  

 Usnesení  
 

 

 Zahájení  

 

Předseda OV p. Jurečka přivítal všechny  přítomné členy OV i hosty a zahájil jednání OV. 

 

 

 Požadavky na Technické služby  

 

Paní Zárubová jako pověřená vedoucí Technických služeb vysvětlila současnou situaci v organizaci. V měsíci 

říjnu dojde k opravě místní silnice směrem k Drozdům. Také bude vyčištěn příkop naproti  p. Huberta Kuchaře, kde již 

příkop nyní neplní svoji funkci. 

Oprava krajnic u školky bude zřejmě po domluvě realizovat město, které by mělo tuto opravu spojit s celkovou 

opravou silnice „na Černice“ od školky až k opravenému propustku. Prozatím bude na zimu cesta provizorně opravena 

asfaltovou emulzí. 

 

 

  Oprava střechy a stav kulturního domu 

 

Osadní výbor požaduje rozbor prozatímních nákladů na opravu střechy na kulturním domě. Jen za poslední 

měsíc se střecha opravovala dvakrát a stejně do budovy teče. 

Ing. Šimíček sdělil členům OV, že čistička odpadních vod je již naprojektována a schválena a je připravena 

k realizaci. Na čističku bude napojen i Obecní dům. Zbývá ještě ustanovit instituci, která bude čističku odpadních vod 

provozovat. 

 

 

  Dotazy, připomínky, požadavky OV 

 

Výložníky na cestě od pomníku ke křižovatce byly již upraveny. 

Ing. Šimíček slíbil nechat odstranit dopravní značení „Zákaz vjezdu všech vozidel“ na veřejné cestě u 

Hájovského lesa a zastaví zamýšlený záměr osadit tuto veřejnou cestu závorami.  

Nový místní rozhlas je již instalován, chystá se již jeho odzkoušení a následně oficiální spuštění. Nyní probíhá 

odzkoušení slyšitelnosti a případné úpravu, nebo doplnění, aby bylo pokryto celé území obce. 

 Osadní výbor vyjadřuje znepokojení nad stále se stupňující nekázní dorůstající mládeže, se kterou začínají 

narůstat problémy (vandalství) 

 Byl vznesen dotaz na případnou možnost před zimní sezónou doplnit a posílit (oficiálně) osvětlení na místním 

kluzišti. Ing. Šimíček slíbil prověřit možnosti.  
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 Kulturní a společenské záležitosti  

 

21.9.2013 pořádal místní Zahrádkářský svaz tradiční vinobraní. 

 

 

 

 Usnesení   

 

Osadní výbor opětovně požaduje protokolární předání budovy místního pohostinství do správy OISM a to 

včetně písemného posouzení celkového stavu budovy. 

Osadní výbor nesouhlasí s instalací závor na veřejné cestě u Hájovského lesa a ponechání dopravního značení. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: Pavel Kocourek 

 

Hájov  24. září 2013                      

         Radek Jurečka 

  předseda osadního výboru      


