Město Příbor

Osadní výbor místní části Hájov

Zápis č. 46
z jednání Osadního výboru v Hájově dne 16.června 2014
přítomní členové OV:

Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Matula Václav, Kuchař Jiří, Petr Karel,
Matula Břetislav,

omluvení členové OV:

0

Hosté :

ing. Strakoš Milan, p. Šrámek, p. Šimíček

Program:
 Zahájení
 Stavební práce a opravy na Hájově
 Technické služby – dotazy a informace
 Dotazy, připomínky, požadavky OV
 Kulturní a společenské záležitosti
 Usnesení


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



Stavební práce a opravy na Hájově

Na pozvání Osadního výboru se na jednání dostavil vedoucí ISM p. Šimíček, aby členy OV obeznámil
s postupem prováděných akcí a s nástinem časového rozvržení ještě připravovaných akci.
a) Oprava cesty na Černicích byla provedena v minulém měsíci.
b) Zatékání do vinárny – byly provedeny kamerové zkoušky odpadního potrubí na dámském WC kulturního
domu, které ukázaly možnou prasklinu v potrubí a protékání vody. Ve středu 18.6.2014 proběhne ještě
tlaková zkouška potrubí a v případě potvrzení úniku vody bude neprodleně zahájeno reklamační řízení se
zhotovitelem prací – firmou Nosta.
c) Zhotovení rampy u obecního domu je již připravena k předávání a v 25. týdnu by mělo proběhnout
předávání stavby.
d) Zhotovení ČOV – firmě Japstav byly subdodavatelem dodány již dvakrát porézní nádrže pro čističku a
stavba je tím v určitém termínovém zpoždění. Případný další postup bude řešen dle podepsané smlouvy.
Bude nutno také pohlídat následné terénní úpravy dle požadavků OV.
e) Dopravní značení – vodorovné dopravní značení před školkou je prozatím pozastaveno a parkování
v uvedené lokalitě bude řešeno prozatím v součinnosti s Městskou policií. Požadujeme projednání
vodorovného dopravního značení před hasičárnou, aby bylo možno zabezpečit bezpečný výjezd požárních
vozidel.
f) Oprava Kulturního domu – bylo vypsáno výběrové řízení na provedení opravy, dle předložených cen bude
možno dokončit výstavbu propojovacího krčku, opravu střechy a sanace okolo KD. Předběžný termín
dokončení v 11 měsíci tohoto roku.


Technické služby – dotazy a informace

Uskutečnila se schůzka s pí. Gřesíkovou, kde byla seznámena s požadavkem na obnovení žlábku na odvádění
vody u p. Jiřího Matuly na Černicích a o řešení zatékání vody ze silnice od školky k p. Liboru Sýkorovi.
Osadní výbor schválil převod určité částky z rozpočtu OV na zhotovení podkladu obecní cesty u nově
stavěných domů v lokalitě pod p. Hajdou. Stavějí se nyní 4 nové domy a bude třeba zajistit k nim příjezdové cesty.
Nyní se dá využít nabídky a stavební techniky firmy Japstav, která nyní na Hájově provádí stavební práce.
Hlasování :
Pro :
Jurečka Radek, Kocourek Pavel, Kmeťková Ivana, Kuchař Jiří, Matula Břetislav, Petr Karel,
Matula Václav
Proti :
0
Zdržel se : 0



Dotazy, připomínky, požadavky OV
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Osadní výbor místní části Hájov

Pan Šrámek požádal o prověření možnosti přidání ještě jednoho kontejneru na bioodpad do prostoru u školky
Pan Jurečka informoval o dokončení a dopsání kroniky obce v období 2003 - 2013, budou se ještě doplňovat
malé dodatečné informace a poté bude kronika zpracována i do elektronické podoby.



Kulturní a společenské záležitosti

Dne 14.6.2014 se uskutečnil Dětský den s bohatým programem a velkou řadou atrakcí. I přes ne úplnou přízeň
počasí se akce zdařila. Osadní výbor vyslovuje poděkování pořadatelům z Ligy žen, Kulturní komisi, Mysliveckému
svazu, Hasičům, p. Korčákovi s týmem , Mateřské školce Hájov a dalším , kteří s přípravou a uskutečněním pomáhali.
Dne 5.7.2014 bude tradiční letní večer.



Usnesení

Osadní výbor požaduje po Městské policii zvýšenou (pravidelnou) kontrolu při parkování před mateřskou
školkou a měření rychlosti a také průjezdnost a měření rychlosti v lokalitě na Pořadí.

Zapsal: Pavel Kocourek
Hájov 17. května 2014
Radek Jurečka
předseda osadního výboru
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