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út 15.3.2016 13:31 
Dobrý den,                                                                                                    
z důvodu mého velkého pracovního vytížení se nemohu osobně dostavit podat žádost do podatelny 
MěÚ Příbor, proto touto cestou posílám žádost OV Hájov. 
 
Není v silách OV Hájov zajistit postavení máje a vzpomínkovou akci k osvobození obce a proto 
žádáme odbor kultury o součinnost a pomoc  podanou žádostí.  
 
Tato žádost je přiložena i u zápisu ze schůze OV Hájov ze dne 14. března 2016. 

 
Příloha: 
Žádost 
 
Městský Úřad Příbor       dne 15. března 2016 
Nám. S. Freuda 19 
Příbor 
74258 
 
Věc: Žádost na odbor kultury města Příbor 
Žádáme odbor kultury města Příbor dle plánu kulturních akcí na Hájově pro rok 2016 o 
zajištění postavení máje v termínu 30. dubna 2016 od 19 hod a o zajištění vzpomínkové akce 
k osvobození Hájova dne 5. května 2016 od 19 hod. 
 
 
Děkuji 
 
Jaroslav Šrámek 
OV Hájov  
 

March 21, 2016 9:35 AM 
 
Vážený pane Šrámku, 
Obdrželi jsme od Vás žádost o zajištění postavení máje dne 30. 4. 2016 a o zajištění vzpomínkové 
akce k osvobození Hájova dne 5. 5. 2016 od 19 hod. 
Vzhledem k tomu, že z Vaší žádosti není zřejmé, které konkrétní činnosti požadujete zajistit (U stavění 
máje:pokácení stromu, jeho příprava a ozdoba, dovoz na místo, postavení a následné pokácení a 
odvoz; u vzpomínkové akce:zda požadujete zajištění hudby, jaké hudby, věnec-jaký, účast vedení 
města-řečník apod.) žádám Vás o jejich podrobné sdělení. 
Jelikož jste si podobné akce v minulosti zajišťovali sami, není s jejich zajišťování (v rozpočtu města 
v položce činnost OV Hájov) počítáno. V případě, že budete požadovat zajištění konkrétních činností 
nad rámec minulých let, se kterými rozpočet nepočítá, bude nutné finančně krátit jiné Vaše kulturní 
akce, se kterými se počítalo.  
Dle předběžného odhadu TS, by např. náklad na postavení májky a její pokácení činil cca 10. 000,- 
Kč. 
 
S pozdravem 
 
JUDr. Rostislav Michálek 
vedoucí odboru, právník města 
Odbor organizační a správních činností 
Městský úřad Příbor 
Náměstí Sigmunda Freuda 19 
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742 58 Příbor 
Tel: 556 455 440 
 
Mob.739 553 586 
Email: michalek@pribor-mesto.cz 

po 21.3.2016 15:58 
Dobrý den, v příloze Vám posílám pouze pro informaci cenovou nabídku TS ke stavění májky. 
 
JUDr. Rostislav Michálek 
vedoucí odboru, právník města 
Odbor organizační a správních činností 
Městský úřad Příbor 
Náměstí Sigmunda Freuda 19 
742 58 Příbor 
Tel: 556 455 440 
 
Mob.739 553 586 
Email: michalek@pribor-mesto.cz 
 

út 22.3.2016 11:32 
Vážený pane Michálku 
V naší žádosti bylo myšleno kompletní zajištění obou akcí. 
Stavění máje – pokácení stromu, příprava a ozdobení májky s malou vlajkou ČR, dovoz na 
místo, postavení máje / od 19:00 / dne 30.4.2016, pokácení máje 31.5 s následným rozřezáním 
a úklidem. Praxe byla taková,  že dřevo z máje se použilo na otop v obecní pergole pod 
místním obecním domem. 
 
Co se týče vzpomínkové akce osvobození Hájova jde taktéž o kompletní zajištění akce. 
Myslím si, že v Příboře máte taky dechovou hudbu/ p. Lacný, p. Pukovec/, věnec, zástupce 
města  s připraveným proslovem. Tak si tedy myslím, že to samé se vždy realizovalo na 
Hájově, jediné co bylo navíc oproti městu  je vatra, kterou připravovalo místní myslivecké 
sdružení Příbor-Hájov a zajištění bezpečnosti průvodu od místního pohostinství k památníku 
padlým městskou policií Příbor. 
 
S rozpočtem na májku od TS souhlasíme a tyto peníze se odečtou s rozpočtu OV na kulturu. 
OV Hájov s tímto řešením nemá problém. 
 
Ještě bych Vás poprosil o vyčíslení vzpomínkové akce k osvobození Hájova, jak jsem již psal 
výše cena na hudbu věnec …. 
 
S pozdravem 
 
Jaroslav Šrámek 
Člen OV Hájov 
 
tel: +420 595 536 522 
mob: +420 725 774 198 
web: www.skarab.cz 
E-mail: j.sramek@skarab.cz 
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22.3. 2016 13:58  
 

 
Vážený pane Šrámku, veškerou komunikaci v níže uvedených věcech berte prosím pouze jako 
informativní. K tomu, abychom požadované akce zajistili, bude nutné, aby se k předmětné záležitosti 
vyjádřil oficiálně osadní výbor svým usnesením. Z tohoto usnesením musí být zřejmé, že to co jste 
uvedl, že požadujete, je skutečně vůle většiny osadního výborů.  
Není totiž zřejmé, zda jednáte se souhlasem většiny osadního výboru. 
 
S pozdravem 
 
JUDr. Rostislav Michálek 
vedoucí odboru, právník města 
Odbor organizační a správních činností 
Městský úřad Příbor 
Náměstí Sigmunda Freuda 19 
742 58 Příbor 
Tel: 556 455 440 
 
Mob.739 553 586 
Email: michalek@pribor-mesto.cz 

 
st 23.3.2016 8:20 

Dobrý den, 
Pan starosta nám říkal, že jakýkoliv požadavek se má podat formou žádosti. Loni podával pan 
Sýkora za OV Hájov cca 5 žádostí a nebyl problém. Zápis ze schůze OV i s přílohami je na 
www.hajov.cz a i Vy ho zajisté máte i s paní Plíšovou. 
 
Tak trochu nechápu v čem je problém, pokud mne OV pověřil tak je jasné, že s tím všichni i 
souhlasí 
 
S pozdravem 
 
 
From: Rostislav Michálek [mailto:michalek@pribor-mesto.cz]  
Sent:                                                                                                                               23.3. 2016 9:29 PM 
To: SKARAB s.r.o. - Šrámek Jaroslav <j.sramek@skarab.cz> 
Cc: Bohuslav Majer <starosta@pribor-mesto.cz> 
Subject: RE: Žádost OV Hájov 
 
Vážený pane Šrámku, ze zápisu z OV Hájov je zřejmé, že jste byl pověřen k podání předmětní žádosti. 
To je v pořádku. 
Co se týká vzpomínkové akce, tam problém není finančně by to nemělo být nijak výrazně odlišné jako 
v loňském roce.   
Prolém je z akcí stavění máje. Zde je Váš požadavek oproti minulým letům nový a v rozpočtu pro OV 
Hájov se s ní nepočítalo. Ná základě Vaší žádosti jsme požádali TS o nacenění této akce, kterou jsem 
Vám zaslal jedná se o cca 12,5 tis. Akce byla naceněna TS v jejich pracovní době, nikoliv jak jste 
požádal ve večerních hodinách. Pokud by stavění bylo v 19 bylo by nutné počítat ještě s určitým 
navýšením ceny z důvodů přesčasů pracovníků TS. 
Jelikož se jedná tedy o nový výdaj v rozpočtu OV, který může mít vliv financování jiných plánovaných 
kulturních akcí OV Hájov, proto je nutné, aby se OV Hájov usnesl, že opravdu chce zajistit stavění 
máje pomocí TS. 
Děkuji za pochopení. 
S pozdravem 
 
JUDr. Rostislav Michálek 
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vedoucí odboru, právník města 
Odbor organizační a správních činností 
Městský úřad Příbor 
Náměstí Sigmunda Freuda 19 
742 58 Příbor 
Tel: 556 455 440 
 
Mob.739 553 586 
Email: michalek@pribor-mesto.cz 

 
čt 24.3.2016 8:58 

Vážený pane Michálku, 
Stále nerozumím celé věci. 
OV Hájov požaduje a usnesl se a mě pověřil k podání žádosti o zajištění stavění máje od 19 hod se 
vším všudy. TS poslaly vyčíslení to je v pořádku, ale proč tam tedy není uvedeno i to, že zřejmě 
zaměstnanci TS budou muset mít přesčas, když je stavění máje od 19 hodin. Proč to tedy TS 
nezohlednily rovnou v cenové kalkulaci. Opravdu netuším co je na celé žádosti nepochopitelné!!! 
 
Po pravdě si už připadám jako někde v Ugandě / tímto se tomuto africkému státu zároveň omlouvám 
za přirovnání/ 
 
Žádám Vás tímto o celkové nacenění příprav a postavení májky Technickými službami Příbor na 
Hájově dne 30.4.2016 od 19 hodin. 
 
Děkuji 
 
S pozdravem 

út 29.3.2016 11:56 

 
Dobrý den, v příloze přeposílám necenění stavby májky 30. 4. 2016 v 19:00 hod. 
 
S pozdravem 
 
JUDr. Rostislav Michálek 
vedoucí odboru, právník města 
Odbor organizační a správních činností 
Městský úřad Příbor 
Náměstí Sigmunda Freuda 19 
742 58 Příbor 
Tel: 556 455 440 
 
Mob.739 553 586 
Email: michalek@pribor-mesto.cz 
 

Wednesday, March 30, 2016 8:25 AM 

 
From: SKARAB s.r.o. - Šrámek Jaroslav [mailto:j.sramek@skarab.cz]  
Sent:                                                                           
To: Rostislav Michálek 
Cc: ov@hajov.cz 
Subject: RE: Májka 
 
Dobrý den, 
OV Hájov souhlasí s uvedenou kalkulací a tímto žádám z pověření OV Hájov o provedení naceněných 
služeb. Finance budou čerpány z rozpočtu kultury OV Hájov. 
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S pozdravem 
 

st 30.3.2016 13:12 

Vážený pane Šrámku, jak jsem již v předcházející komunikaci uvedl, v případě stavby májky se jedná 
o nový výdaj v rozpočtu OV, který může mít vliv na financování jiných plánovaných kulturních akcí OV 
Hájov, proto je nutné, aby se OV Hájov usnesl, že bere na vědomí zaslanou cenovou nabídku na 
stavění májky od TS a souhlasí se zajištěním této akce dle této cenové nabídky. 
Z usnesení OV Hájov pouze vyplývá, že Vás pověřuje k podání příslušné žádosti, rozhodně z něj 
nevyplývá, že souhlasí s provedením této akce za daných cenových podmínek TS. 
Vaši informaci, že OV Hájov souhlasí s provedením naceněných služeb beru na vědomí, je však nutné 
k tomuto zaslat výše uvedené usnesení OV Hájov. 
Výše uvedené Vám sděluji s vědomím starosty města. 
 
Děkuji za pochopení. 
 
JUDr. Rostislav Michálek 
vedoucí odboru, právník města 
Odbor organizační a správních činností 
Městský úřad Příbor 
Náměstí Sigmunda Freuda 19 
742 58 Příbor 
Tel: 556 455 440 
 
Mob.739 553 586 
Email: michalek@pribor-mesto.cz 
 

čt 31.3.2016 16:32 

Dobrý den pane Michálku, 
Již jsem avizoval u předsedy OV Hájov o svolání mimořádné schůze, abychom se usnesli k naší 
žádosti. 
 
Dále bych Vás prosil jestli by jste se mi z pozice MěÚ Příbor vyjádřil k těmto bodům, velice by mě 
zajímal jak pohled města, tak samozřejmě i  pohled právní. 
 
Stavění máje , pokud by jej zajišťoval OV 

a) Vstup do lesa , se soukromým traktorem ( v roce 2012 byl poškozen traktor pana 
Pustějovského) , povolení  k vjezdu do lesa  ? 

b) Kdo zajistí a bude odpovědný za převoz stromu z lesa po místní komunikaci , možnost 
poškození oplocení ,  vozidel , přilehlých pozemků? 

c) Kácení stromu v lese , práce s motorovou pilou  odpovědnost? 
d) Samotné stavění májky , odpovědnost? 
e) Po dobu od 30.4 do 31.5.2015 , odpovědnost za případnou škodu na majetku , zdraví ? 
f) 31.5.2015 skácení májky , odpovědnost ? 

 
 
Děkuji 
 
S pozdravem 
 

 
pá 1.4.2016 8:58 

Dobrý den, k Vašim dotazům: 
 
Stavění máje , pokud by jej zajišťoval OV 
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g) Vstup do lesa , se soukromým traktorem ( v roce 2012 byl poškozen traktor pana 
Pustějovského) , povolení  k vjezdu do lesa  ? 

Pokud mám správné informace, tak by se strom bral z městského lesa pro město (Hájov je 
místní část Příbora). Vlastník může při hospodaření v lese do lesa vjet, povolení tak není 
třeba. Může tam tedy vjet, jak svými prostředky tak prostředky jiných subjektů, které danou 
činnosti pro vlastníka vykonávají  (na základě smlouvy – písemné či ústní, bezplatné či 
úplatné). Pokud jde o škodu, tak obecně za škodu odpovídá ten, kdo ji způsobil. Traktor se 
nemůže poškodit sám, odpovídá, za něj jeho řidič. Předpokládám, že OV traktor nikdo nepůjčí 
a bude ho řídit jeho vlastník. Tím, že vlastník traktoru, vyjede do lesa odtáhnout strom, tak je 
srozuměn s tím, že při tom, tak jako při jiné činnosti může dojít k poškození traktoru. Je to 
stejné, jako když se mu něco na traktoru přihodí při práci na svém poli, popř. na poli 
subjektu, který si ho najal na určitou práci. 
 
h) Kdo zajistí a bude odpovědný za převoz stromu z lesa po místní komunikaci, možnost 

poškození oplocení,  vozidel, přilehlých pozemků? 
i) Kácení stromu v lese, práce s motorovou pilou  odpovědnost? 
Kdo způsobí škodu, za ni také odpovídá. Odpovídá, ten kdo kácí a řeže. Je to stejné, jako když 
budete řezat ve svém lese. Členové OV nemají žádný pracovně právní vztah k městu, na 
základě kterého by byla případná odpovědnost na městě. 
j) Samotné stavění májky, odpovědnost? 
k) Po dobu od 30.4 do 31.5.2015 , odpovědnost za případnou škodu na majetku , zdraví ? 
l) 31.5.2015 skácení májky , odpovědnost ? 
 
K bodu b), d), e), f): 
Dle informací odboru finančního je město pojištěno na škodu způsobenou při pořádání 
společenských akcí, které pořádá. Pokud stavění májky bude pořádat OV, což je vlastně orgán 
města, tedy město samotné, měla by se případná škoda uhradit z této pojistky. 
 
S pozdravem 

 
 
JUDr. Rostislav Michálek 
vedoucí odboru, právník města 
Odbor organizační a správních činností 
Městský úřad Příbor 
Náměstí Sigmunda Freuda 19 
742 58 Příbor 
Tel: 556 455 440 
 
Mob.739 553 586 

 

pá 8.4.2016 12:39 

Dobrý den ,  

Posílám zápis OV Hájov  č.17.  

Přeji pěkný den  

Radek J.  


